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ПЛАН – ПРОГРАМА 2019год. 

Докладът за дейността на Народно читалище „ Надежда 1902 ” с.Козар Белене отчита изпълнението 

на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в 

изпълнение на чл. 26, ал.2 от Закона за народните читалища . 

          

І. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

– да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства 

за повишаване активността на самодейци и доброволци с цел създаване на благоприятна 

творческа среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на НЧ“Надежда1902“ 

– да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите; 

– да поддържа и обогатява материалната си база; 

– да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена образователна, 

културна, социална и информационна среда на населението; 

 – да опазва културно-историческото наследство и националните традиции; 

 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ 

 

Библиотечна дейност: 

–  обогатяване на библиотечния фонд – закупуване на нова литература, абонамент за   периодични 

издания: 

 източници и способи за комплектуване: 

средства за покупка от бюджет на НЧ                    Планирани разходи  400 лв.,  

–  чрез насърчаване за дарителство 

–  опазване на библиотечните фондове                  

–  работа с читателите: 

–  тематични изложби във връзка с предстоящи събития, образователни инициативи от библиотеката, 

курсове за компютърна грамотност, годишнини, свързани с исторически дати и личности: 

–мултимедийни презентации от  читалището , филми за деца :                                                                                 

 

                                                                                      Отговорно лице: Катя Спиридонова 

                                           

                                                 По програмата „ Глобални библиотеки “ : 

 

През  2011 г. читалищната библиотека е включена в програмата „ Глобални библиотеки ”, което  даде 

възможност  за набавяне нужната компютърна техника,софтуерна програма и   разкри възможности  

за обучение. Главна  цел при работата по тази програма е : 

    – да  предостави лесен и равностоен достъп информация, знание, комуникация и електронни 

услуги чрез безплатно ползване  на интернет и други  ИКТ в читалищната библиотека, за да се 
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подпомогне интеграцията на местната общност в  отдалеченото от големите културни центрове  

селце, да се подобри качеството им на живот и да се насърчи гражданският сектор; да се приобщят 

към глобалното информационно общество. 

–  преработка и систематизиране на събрания материал с краеведско съдържание и вкарване в 

информационната система; 

 – поддържане електронна страница на читалището с цел популяризиране на селото, историята, 

настоящето, дейността  на читалището като организация на местната общност; 

 – създаване на база данни за материалната и духовнната култура на селото с цел опознаване и 

запазване за поколенията; 

     – обучение на потребители по компютърна и информационна грамотност;  

 – да се засили доброволческата дейност като се ползват знанията, уменията ,идеите на млади хора 

с компютърни умения и оригинални иде; 

 

Културно – масова дейност: 

 

– участие в културните мероприятия на общината; 

честване на официалните и традиционни празници, сборове  и годишнини; 

      – провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането 

на местни традиции и обичаи. 

 

                                               Любителско художествено творчество: 

 

 – Повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и индивидуални 

изпълнители  чрез привличане на специалисти – ръководители; 

–  Активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – масови  

събития на селото и общината. 

 

 

   

  Постоянно действащи колективи при НЧ  „ Надежда 1902“ с. Козар Белене 

1.Женска Фолклорна  Група  

2.Елмира Кардашева                                          

3. Рок група Изида                                        

4. Коледарска група 

5.Детска вокална група  

Планирани разходи:  800 лв. 
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                        Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 

 

- Осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни средства за по-

активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в местни и 

национални програми, конкурси и фестивали; 

- членски внос; 

- проекти и програми; 

- дарения и спонсорства; 

- наем от земеделски земи; 

 

ІII.  КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА: 

ЯНУАРИ: 

„ Бабинден “ –тържествено отбелязване деня на родилната помощ 

МАРТ: 

Ден на самодееца, Баба Марта 

Възстановка на Априлското въстание 

                                                                                                       Планирани разходи: 150 лв. 

МАЙ: 

Библиотекар за един ден 

24 май  - ден на Българската просвета, култура и славянската писменост 

Празник на читалището / концерт във салона / 

                                                                                                          Планирани разходи :100 лв. 

 ЮНИ: 

Ден на детето – игри и забавления на открито 

Приемане на първокласници за читатели 

 

 ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 

 Творческа занималня                                                               

НОЕМВРИ:   

Събор на селото  

ДЕКЕМВРИ:   

Коледен концерт и празник на младото вино  

 Коледуване по домовете 
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                                         УЧАСТИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

1. ФФ „ Гергьовски люлки “ –   гр. Левски 

2. ФФ „ Северняшка китка “ -  гр.Павликени 

3. НФФ „ Фолклорен извор “   – с.Царевец 

4. НФФ „ Насред мегдана в Арбанаси“ 

5. ФП събор в с. Обнова 

6. НФ „ От Дунав до Балкана “  - с.Борово 

7. НС „ Авлига пее “ – с.Обединение 

8. НФП „ Приморска перла “ – гр.Приморско 

 

Грижата за съхраняването,опазването и стопанисването на единствената културна институция в 

селото ни е основна и ежедневна работа.Дейностите,мероприятията и изявите на самодейците ще 

бъдат насочени за разнообразяване на духовния живот в полза на общността в с.Козар Белене. 

 

 

 

 

 

 Изготвил: ......................                                                                   Председател: ...................... 

 Катя Спиридонова – библиотекар                                                                              / Васко Велчев/ 

 GSM: 0879816129 

 e-mаil: nadejda1902@abv.bg 

08.11.2018 г. 
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