
Народно Читалище „Георги Сава Раковски -1921 г.” с.Главан  

общ.Гълъбово 

 

ПЛАН –ПРОГРАМА 

за   дейността    на  

Народно Читалище „Георги Сава Раковски-1921 г” 

с.Главан 

през 2020 година 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл.26 ,ал.2 от Закона за Народните 

Читалища. 

Народно Читалище „Г.С.Раковски -1921 г.”с.Главан е учредено на 21.02.1921 г. Същото е 

регистрирано по Закона за Народните читалища , като юридическо лице с нестопанска 

цел  с Решение №154 /03.12.1997 г. и пререгистрирано с Решение №80/23.04.2013 г.На 

14.05.2019г.  Народно Читалище „Г.С.Раковски -1921г.” е вписано в Търговския регистър. 

 Вписано е под №1744/30.05.2013 г. в регистъра на Народните Читалища  към 

Министерството на Културата. 

На 10.07.2012 г.на основание чл.4 ал.1 от Закона на Народните Читалища и Решение 

№92 от Протокол №10/25.06.2012г. на Общински съвет гр.Гълъбово е учредено 

безвъзмездно право върху недвижим имот в полза на Народно Читалище „Георги Сава 

Раковски -1921г.”с.Главан . 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност  цели 

обединяване на усилията за по нататъшно развитие и укрепване на читалището в 

с.Главан като важна обществена институция,  реализираща културната идентичност на 

селото  и да се засили обществената роля на читалището като традиционен , културен , 



образователен и информационен център. Изпълнението на програмата има за цел 

съхраняването на културните ценности и създаване на нови. 

Програмата за развитие цели да се промени визията  и мисията на читалището  и 
превръщането  на читалището в  съвременен ефективен център ,  предлагащ 
удовлетворяване на всички потребности и интереси ,свързани с духовното и културно 
израстване на населението . 
Читалището  е основен център на културния  и просветен  живот на с.Главан ,  място, 
където се съхраняват  местните  традиции и обичаи , средище на художествената 
самодейност. 
То поддържа искрата запалена от нашите деди  за разпространение на знания , култура  
и духовни ценности  неугасима  и днес. 
Основна цел на Читалището е задоволяване потребностите на хората , свързани  с: 

 развитие и обогатяване на културния живот , социалната  и образователна 
дейност в селото. 

 запазване на обичаите  и традициите на населението. 

 разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката , изкуството  и културата. 

 осигуряване на достъп до информация 

 развитие и подпомагане на любителското творчество  

 организиране на празненства , концерти  ,чествания  

 работа по проекти  
 
Подцели и приоритетни направления в дейността на Читалището  са : 
- възраждане и съхраняване на непреходните духовни ценности, автентични 
традиции и самобитни обичаи 
- превръщане на Читалището в притегателен център и място за изяви и 
оползотворяване на свободното време ,  както на възрастни , така и на повече 
деца и младежи. 

 

Искани средства от Общински Съвет за библиотечна дейност и 
комплектуване: 

 

Брой жители в населено място :  815 бр. 

Брой регистрирани читатели : 67 бр. 

Брой потребители на интернет залата :115 бр. 

Раздадена литература : 730 бр. 

 

 

Библиотечна дейност. Инициативи за финансиране от 

Общината. 



 
1.Набавяне на нова литература : 

- собствено участие в размер на 100 лв. 

-от Община Гълъбово суми в размер на 100 лв. 

2.За информационния център по програма „Глобални библиотеки „ 

От Община Гълъбово –сума в размер на  2000 лв. 

3.За текущ ремонт  и поддръжка на библиотечни помещения  

-от Община Гълъбово -   200 лв. 

  

Библиотечната дейност е основна , но наред с това в културния календар са 

включени и събития  , свързани с  народните ни празници и обичаи , отбелязване 

на бележити годишнини и събори. 

 

Подпомагане и развитие на любителското народно 

творчество 

 
През настоящият творчески сезон към Читалището ще работят  два състава за 

любителско творчество : 

 

-детска танцова група - 12  участника  

-фолклорна певческа група -15 участника  

 

 

За осигуряване на изявите на съставите  

-от Община Гълъбово - 1000 лв. /общински превоз /. 

 

Насърчават се дарбите не само на младите хора , но и на по-възрастното  

поколение. Хората отделят от свободното си време  , за да изявят своя талант или 

допринесат за разнообразяване на духовния живот. 

 

 

 

         Развитие на културния  , младежкия и социален живот  
 
       1.Културен обмен между Читалища . Концерт в с.Доситеево, по-случай  



Празника на селото и с.Априлово, по-случай   1 април     -   от Община Гълъбово  -  100 
лв./общински превоз/ 
       2.м.септември – Родова среща „Главанци”- среща на заселилите се главанци от 
Украйна , Молдова ,Силистра , Никола Козлево , Шумен ,Варна  и София . Среща в 
с.Главан 
        2.1.концертна програма. 
         3.30 октомври –Празник на с.Главан 
           3.1.концертна програма .      
            - от Община Гълъбово   - 1000 лв. 
           3.2.младежки спортен турнир по футбол . 
             - собствено участие  - 50 лв. 
        4.Коледни и новогодишни празници  -   с участие на коледарска група от с.Главан  
            -собствено участие- 50 лв. 
 

       Финансиране на читалищна дейност 
 
            Дейностите  , извършени от Народно читалище „Г.С.Раковски -1921 г.се          
финансират : 
         1.държавна субсидия -1бр. 
         2.членски внос - 100 лв. 
         3.по програма „Глобални библиотеки „- 1бр. 
          За допълнително финансиране Читалищното Настоятелство ще участва : 
           -за допълваща субсидия от Министерството на културата за 2020г. 
           -участие с проекти по Програма за развитие на селските райони в партньорство с   
Община Гълъбово. 
 
Народно Читалище „Г.С.Раковски -1921 г.” ще продължи   да работи в партньорство с 
всички Държавни , Областни ,  Общински и местни институции , с цел изпълнение на 
културно –просветните си задачи , произтичащи от Закона за Народните Читалища и за 
запазване на културната идентичност на населеното място. 
 
 
 
           08.11.2019 г.                                                             Севдалина Димитрова 

с.Главан                                                               Председател на НЧ”Г.С.Раковски-1921г”                                  

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 
на Народно Читалище „Г.С.Раковски -1921 г.” с.Главан 

общ.Гълъбово 

2020 г. 
 

Предложение на Читалище „Г.С.Раковски-1921 г.”с.Главан 

Дейност  2020 г. 



Дата, месец Кратко описание на 
мероприятието 

 

Необходими 
средства 

Организатор на 
мероприятието 

01.01.2020 г. Сурвакане за здраве и 
плодородна година 
 с деца самодейци 

не се изискват       
средства 

Читалището 

21.01.2020 г. Бабин ден-ден на 
родилната помощ и 

на бабите 
Празнична програма 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

14.02.2020 г. Трифон Зарезан –
празник на виното и 

любовта 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

19.02.2020г. 147 години от 
обесването на Васил 
Левски –тематична 

изложба в 
библиотеката 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

01.03.2020г. Ден на самодееца. 
Баба Марта е дошла 

весел празник на 
мартеницата  

 
        20 лв. 

Читалището 

03.03.2020г. Национален празник 
на Република 

България. 
Поднасяне на цветя 
пред паметника на 

обесените главанци. 

не се изискват 
средства 

Читалището 

08.03.2020. Общоселски 
празник, посветен на 
международния ден 

на жената. 
Сътворено от 

изкусните женски 
ръце . 

 
30 лв. 

Читалището 

22.03.2020 г. Световен ден на 
водата- беседа и  

посрещане на Първа 
пролет в Сакар 

планина 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

11.04.2020г. Лазаруване не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

12.04.2020 г. На Цветница - 
заедно 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 



Празник на цветята 

17.04.2020 г.  Великденски 
празник 

Кулинарни  
забавления 

не се изискват 
средства 

Читалищен 
секретар 

02.05.-31.05.  Майски дни на 
културата.Участие в 

Общински 
мероприятия в 

гр.Гълъбово 

не се изискват 
средства 

Читалището 

09.05.2020г. Ден на Европа. 
Среща с  живи 

ветерани от 
Отечествената война 

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 

24.05.2020г. Среща с 
Настоятелството, 

активисти и 
самодейци по 

случай 24 май –Ден 
на славянската 

писменост и 
българска просвета 

и култура 

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 

01.06.2020 г. Ден на детето. 
„Детството щастливо 

”-конкурс за най-
хубава детска  

рисунка  

30 лв. Читалището 

02.06.2020 г. 144 години от 
смъртта на  Ботев и 

загиналите за 
свободата и 

независимост на 
България. 

не се изискват 
средства  

Читалищния 
секретар 

м.06.2020г. Посещение на 
културни и 

исторически 
забележителности 

не се изискват 
средства 

Читалището 

м.07.-м.09.2020г. Летни занимания  
„Весели игри , песни 

и танци” 
с децата на Главан. 
Лятна читалня на 

открито. 

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 



м.08.2020г. Участие в 
Национален 

фолклорен събор 
гр.Копривщица 

400 лв. Читалището 

м.09.2020г. Участие в 
международен 

събор  Раднево 2020  

100 лв. Читалищния 
секретар 

01.10.2020г. Концерт по случай 
Международния ден 
на възрастните хора 

не се изискват 
средства 

Читалището и 
пенсионерски клуб 

30.10.2020г. Празник на селото 1000 лв. Кметството и 
Читалището 

01.11.2020г. Литературни 
четения по случай 

Денят на народните 
будители 

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 

21.11.2020 г. „Семейството”- 
вечер ,посветена на 

християнското 
семейство 

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 

21.12.2020 г. Коледен концерт с 
участие на 
самодейци 

не се изискват 
средства 

Читалището 

25.12.2020 г. „Бяла  Коледа е”- 
коледуване с 

участие на 
коледарска група  

не се изискват 
средства 

Читалищния 
секретар 

31.12.2020г. Новогодишна 
наздравица  с 

жителите от с.Главан 

не се изискват 
средства 

Читалището 

м.01  -  
м.12.2020г.  

Предоставяне на 
компютърни услуги 

2000 лв. Читалището 

 

 

 

                                             Изготвил:  Делияна Вълчева  

                                                                 

 

Настоящата Програма търпи промяна , относно дата  и начин на провеждане,  

като включва  и нови инициативи. 

Тя е приета  и утвърдена на заседание на Настоятелството на НЧ”Георги Сава 

Раковски -1921 г.” с.Главан с Протокол №10 от 07.11.2019 г. 


