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     НЧ „ Светлоструй 1903 ”, с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен    

 5922,с. Обнова, ул. „ Девети септември „ № 27,тел.:0879596922,e-mail:svetlostryi@abv.bg 

 

                             ПЛАН – ПРОГРАМА 2019 год. 
 

                                              І. ВЪВЕДЕНИЕ:     

Програмата за развитие на читалищната дейност през 2019 г. е съобразена 

с изискванията на чл.26а, ал.2 от Закона за народните 

читалища.Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната  дейност 

през 2019 г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на 

читалището,  като важна обществена институция, реализираща културната 

идентичност на с. Обнова. Програмата ще подпомогне и популяризира 

годишното планиране и финансиране на читалищната дейност. 

 

                         ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

Развитие и институционално укрепване на читалището, като местен 

общностен център с културно – просветна, информационна, социална и 

гражданска функции. Превръщане на Читалището в съвременен 

ефективен център, предлагащ удовлетворяване на всички потребности и 

интереси, свързани с духовното и културно израстване на населението, с 

приобщаването им към световното културно наследство и глбално 

информационно общество. Да спомага изграждането на ценностна 

система у децата и младежите, да поддържа и обогатява материалната си 

база,  да разработва, реализира и участва в проекти за общностно 

развитие , реклама на дейността на Читалището: 

    читалищен профил в соц. Мрежа Facebook, листовки, обяви, плакати 

 

 

                              ІІІ. ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

        1. Силни страни на  читалището като организация. 

     единствени културен институт в селото, призван да задоволи 

културните потребности на населението; общодостъпен за всички; 

широк кръг от дейности с възможност за участие ; с възможност за 

въвеждане на нови дейности; 

    читалищата - единствената НПО в България подпомагана от 

държавата финансово 

     единственото място за безплатен достъп до интернет 

услуги,библиотечни услуги; 

 

        2. Слаби страни и проблеми, над които да се работи през 2019 г. 
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а) проблеми и слабости, породени от външната среда: 

 отрицателният прираст на населението като цяло в страната; 

 обезлюдяването  на селото; 

 миграцията на младото поколение и подрастващите към близките и 

по-големите градове и чужбина; 

 застаряване на населението и липсата на млади хора; 

липсата на богати проспериращи предприятия като потенциални дарители; 

 бизнесът (макар и слаб в селото) – незаинтересован 

   б) вътрешни проблеми и слабости: 

   Ограничен финансов ресурс - невъзможност да се разгърне широка ,       

качествена дейност. 

 

3. Недостатъчното институиране, недостатъчно субсидирани бройки, 

   Разширяване участието на доброволци - специалисти като р-ли на 

   групии търсене начини и средства поне за стимулирането им като: 

 

   Когато се налага  участниците сами да заплащат някои разходи по     

дадено мероприятие, за ръководителите да се поема от читалището; 

морални стимули и др. 

 

В състава на Читалищното Настоятелство и Проверителната Комисия 

да   влизат избрани от общото събрание членове с опит и познания в 

дадената област. С цел повишаване квалификацията и капацитета по 

отношение на организация, управление и кандидатстване за 

финансиране по проекти и програми, да се организира участието на 

щатния служител и членовете на ЧН в обучения, срещи, разговори със 

специалисти и сродни организации; 

 

4. Местният бизнес (колкото слаб и недостатъчен да е) и спонсорството     

му, като необходим източник за финансиране дейността на читалището. 

За целта през 2019 г. търсенето  на спонсорство да стане политика на 

цялата изпълнителна власт на читалището в лицето на ЧН, на работещите 

и членуващите в читалищната организация. 

5. За привличане на повече членове и доказване мисията на  читалището 

като доброволна организация на  местната общност - необходима, нужна 

да задоволява духовните потребности на общността да се работи върху 

следното: 

 на  събрание на общността ( за такова може да се използва всяко 

събрание на читалището, на кметството и др.) да не се пропуска 

възможността да се разясни същността  и ролята на читалището 
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при организиране на мероприятия от различен характер винаги една от 

главните цели да бъде включването на колкото се може повече хора като 

участници и съорганизатори (членове на читалището, общественици, 

бизнесмени, специалисти - доброволци и др.), за да се почувстват 

съпричастни с дейността, да усетят, че са част от едно цяло, каквото 

трябва да е читалището според за мисъла и  традициите , изградени 

преди 150 г. при изграждане на първите читалища; АКТИВНОСТ и   

ВСЕКИ  ЧЛЕН  НА МЕСТНАТА  ОБЩНОСТ - ПОТЕНЦИАЛЕН  

УЧАСТНИК в дейността на читалището-водещи идеи в работата на 

читалището през  2019 г. 

 

Всеки член на ръководството и член на читалището - да работи по 

приобщаване  и привличане на нови членове на читалището,най-вече 

сред малкото млади хора от местната общност. 

 

                                          ІV.   ДЕЙНОСТИ: 

                                БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Проблеми пред библиотеката. 

а)    ресурсни : - остарял, неадекватен на търсенето библиотечен фонд 

 неизползваем справочен материал; 

 оскъдно финансиране; 

 ограничена аудитория на село. 

 

б) промени в ценностите 

 четенето за повечето от младата местна общност вече не е приоритет 

 намаляване популярността на библиотеката в резултат на намаляване 

на децата,навлизане на интернета в частните домове. 

 

 

 

2. Главна  задача  и насоки за развитие на библиотечната дейност през  

 

Превръщане на библиотеката в ЕФЕКТИВНА библиотека и  предпочитано 

място с привлекателни условия, която ще се осъществи чрез: 

3.1 активно,бързо и детайлно предоставяне на информация за 

потребителя; 
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   3.2. обогатяване и развитие на библиотечната колекция чрез: 

 закупуване на нови книги 

 чрез инициативата „ Купи или подари книга на своето читалище ” 

 продажба на бракувани книги и стари вестници и закупуване нови; 

 

3.3. насърчаване любовта към четенето чрез използване на следните  

способи и дейности: 

- подемане инициативите „ Подари книга на  приятел „ , ”Да споделим 

прочетеното със свои връстници ”,” Маратон на  четящите ” (м.април) 

    организиране изложби от рисунки на деца, любими герои; 

е-четенето и е-книгите като начин за повишаване интереса към 

четенето; 

 

 3.4.                  По програмата „ Глобални библиотеки „  

 

През  2011 г. читалищната библиотека е включена в програмата „ Глобални  

библиотеки ”, което  даде възможност  за набавяне 

 

а) 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 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. 

 

б) разрастване на краеведската дейност и създаване база данни с 

краеведска информация. За целта: 

 

 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. 
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в) обучение на потребители по компютърна и информационна грамотност; 
 

г) да се засили доброволческата дейност като се ползват знанията, 

уменията, идеите на млади хора с компютърни умения и оригинални идеи. 

 

                        V.   КУЛТУРНО - МАСОВА ДЕЙНОСТ: 

 

 Една от основните дейности на читалището, свързана със сплотяване    на 

местната общност, обогатяване на духовния живот, изява на способностите 

на отделния индивид; запазване и обогатяване на народните традиции. 

 

Отчитайки прогресиращото застаряване и намаляване на населението, 

липсата на млади хора и други културни институции в селото, слабият 

бизнес и ограничените финансови ресурси,читалището си поставя за цел  

наблягане на масовостта, т.е. организиране на общоселски 

мероприятия от типа „ на мегдана”, в които активно да се включат 

повече хора с цел общуване и сплотяване; да се превърне в традиция. 

 

Задачата на читалището е да организира, призове ; в партньорство с 

Кметство и бизнеса да накара шепата  останали хора да се почувстват в 

това тежко време поне за момент спокойни и весели. 

 

 

Очаквани резултати: Да се излезе от затворените зали, ресторанти и  

салони, където винаги се усеща делението на хората ( на активни 

участници и пасивни зрители, на финансови имащи и  хора  с „ тънък ” 

джоб, на млади и стари); мнозинството да се почувства като част от това 

гражданско сдружение наречено ЧИТАЛИЩЕ, работещо в полза на 

местната общност. 

 

 

 

                                    КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ : 

          СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА  МАТЕРИАЛИ   ОТ    

                КУЛТУРАТА И  ИСТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА 

 

1. Разпостраняване на книгата за с. Обнова 

2. Подновяване на етнографската сбирка в читалището . 
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3. През 2019 г. да продължи традицията за възобновяване на празници и 

обича, с цел запазването им за поколенията. Да се възобновят и представят 

както е запланувано в календарния план на читалището празниците и 

обичаите: „ Свети дух „ (общоселски събор). 

 

Очаквани резултати: Читалището да стане място, където всеки чувстващ 

се българин, всеки с обновски корен, може да намери всичко за своя роден 

край - информация за рода, за обичайте, за бита, за песните на своите 

предци. Насоките и плана за културните дейности през 2018г. са приети на 

редовно заседание на Читалищното Настоятелство. 

 

 

              VI. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА: 

 

Януари: 

      

1.   Празнуване на Бабин ден – общоселски празник 

 

Февруари: 

 

1. „ Трифон зарезан „ – обредно зарязване 

 

2. Отбелязване годишнина от гибелта на Левски – мултимедийна 

презентация 

 

                                                                         Планирани разходи: 100 лв. 

 

 

Март: 

 

1. Баба Марта: изложба базар на ръчно изработени мартеници 

 

2.Трети март – Празничен концерт 

 

3. Осми март  - общоселски празник и изготвяне на изложба на детски 

рисунки „ Мама „ 

 

 

                                                                         Планирани разходи: 200 лв. 
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Април: 

 

1. Пролетни празници – „ Лазаруване „ – лазаруване по къщите и наричане 

за здраве. 

 

2. Международен ден на книгата и изкуствата за деца – карнавал на 

приказката. 

 

Планирани разходи: 20 лв. 

 

Май: 

 

1. „ Библиотекар за един ден „ – един работен ден от избран ученик. 

 

2. Презентация – „ Не на наркотиците „ 

 

3. „ 24 май „ – ден на славянската писменост и култура – шествие 

манифестация от училище до читалището и празничен концерт. 

 

Юни: 

 

1.1 юни международен ден на детето – Организиране на състезателни игри. 

 

2.Събор на селото „ Свети дух „ . 

 

 

Юли: 6 - 13.07.2018 год. 85 год „ Обединение „ – „ Виная и  Радиненец „ 

 

 

                                                                        Планирани разходи: 1000 лв. 

 

Август – Септември: 

 

творческа занималня организиране на занимания: 

четене, рисуване, интерактивни игри, прожекция на филми. 

 

                                                                          Планирани разходи: 50 лв. 

 

Ноември: 

 

1. Първи ноември ден на народните будители викторина. 

 

Декември: 
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1. Коледа и Нова година – изработване на сурвачки, коледни картички, 

кулинарна изложба на обредни хлябове, коледуване за здраве. 

 

 

                                                                     Планирани разходи:   100 лв. 

 

 

 

УЧАСТИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

 

1. ФФ    „ Гергьовски люлки „ – гр. Левски 

2. ФФ    „ Насред мегдана „ – Арбанаси 

3. ФФ    „ Празник на автентичната носия „  с. Рибарица 

4. ФФ    „ От извора „ – с. Царавец 

5. ФФ    „ Банатски вкусотии „ – с. Асеново 

 

 

 

 

                                                                            Планирани разходи: 2500 лв. 

 

 

Общо планирани разходи за дейността на НЧ „Светлоструй 1903 „ 

 

за 20019 год. са в размер на 3970 лв. 

 

 

 

 

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

Галя Великова – библиотекар                                                                / А. Марчева / 

GSM: 0879596922 

e-mаil: svetlostryi@abv.bg 
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НЧ „ Светлоструй 1903 „ с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен 

 

 
                                   Читалищно Настоятелство  

 

                1. Айтен Юнусова Марчева -  Председател 

                2. Галя Върбанова Великова - секретар 

                3. Виолета Венеткова Енчева - член 

                4. Теодора Иванова Кирилова - член 

                5. Петя Ангелова Радева - член 

                6. Юлия Миладинова Ганева - член 

                7. Цветан Георгиев Цветанов - член 

 

 

 

                                   Проверителна Комисия 

 

                1. Анита Дечкова Борисова  -  Предесдател 

                2. Митко Димитров Иванов -   член 

                3. Нелка Петкова Симеонова - член 
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