
Отчет 

за  дейността на Народно Читалище „Георги Сава 

Раковски-1921 г.”с.Главан общ.Гълъбово 

за 2019г. в изпълнение на чл.26 а ал.4 от Закона на 

Народните Читалища 

 

 

Народно Читалище „Георги Сава Раковски-1921 г.” е учредено на 21.02.1921 година. 
Същото е регистрирано по Закона на Народните Читалища , като юридическо лице с 
нестопанска цел с Решение№ 154/03.12.1997 г.на Старозагорския Окръжен съд  и 
пререгистрирано с Решение №80/23.04.2013 г.                    
Вписано е под №1744/30.05.2013г.в регистъра  на Народните Читалища към 
Министерството на Културата .                
Народно Читалище „Георги Сава Раковски -1921 г.” е културна институция с  богато 
минало, динамично настояще  и благодатно бъдеще. 
Започналата преди 99 години апостолска дейност за разпространение на знания, 
култура и духовни ценности е неугасима  и днес Читалището поддържа искрата 
запалена  от нашите деди. 
Читалището има за цел да задоволява културно-просветните и информационни 

потребности на жителите  и гостите на с.Главан , свързани с: 

 Развитие и обогатяване на културния живот,социалната и образователна дейност 

в населеното място,където осъществява дейността си; 

 Запазване на обичаите и традициите на селото; 

 Разширяване на знанията  на гражданите и приобщаването им към ценностите  и 

постиженията на науката ,изкуството и културата; 

 Уреждане и поддържане на библиотечна и информационна дейност; 

 Развитие и подпомагане на любителското творчество; 

 Организиране на празненства,концерти, честване на бележити дати; 

 Работа по проекти. 

Всички тези дейности  Читалището осъществява с помощта и под умелото ръководство 

на Читалищното Настоятелство и Проверителната комисия, които с желания и умения 



съумяха с минимални средства да организират читалищната дейност според 

изискванията на новото време. 

1.Библиотечна и информационна дейност. 

Читалищната библиотека  функционира като динамичен център, съчетаващ традицията 
с модерните технологии. 
Библиотеката ни разполага с  13679 тома литература,  достъпна за читателите, които за 
2019 година са 57 бр., с 389 посещения и раздадени библиотечни материали  763 
бр.През 2019 г. са закупени  8 бр.книги, а   постъпилите дарени книги са 1 бр., абонирани 
са  5 бр. периодични издания. Осигуряването на абонамент на вестници доведе до 
разширяване на библиотечната дейност и посетители в читалнята. 
Библиотеката при читалището осигурява достъп до новите информационни технологии 
и безплатен интернет до новите форми на комуникация в компютърната зала ,която 
работи по проект Глобални библиотеки –България” и в партньорство с Община 
Гълъбово. 
Разполага с 5 бр.компютъра, мултифункционален принтер и проектор. 
От м. януари 2019 г. до края на годината имаме  72 потребителя,  155 посещения в 
компютърния център, като основни потребители са деца до 14 годишна възраст –48 
потребителя. 
Наред с предоставянето на литература за дома и ползването на справочно-
информационни източници и периодика ,библиотеката осъществява и други услуги като 
тематични справки,копир, набор  и печат,оформяне на малки проекти и други задания 
на потребителите. 
Това е една много полезна придобивка на населението на с.Главан, която показа своята 
ефективност в настоящия момент и с тенденция за устойчивост в следващите години. 
 

2.Подпомагане и развитие на любителското народно творчество. 
Фолклорът е най-ценното ни богатство, магия и красота! 
През  2019 г. към Читалището работиха два състава:  
 Детски танцов състав”Главанче” и Фолклорна певческа група „Главанка”. 
Детския танцов състав се състои от 12 деца на възраст от 6 до 13 години.Художественият 
ръководител  и танцьорите дават всичко от себе си за издигане ролята на Читалището 
като основен  притегателен център за младото поколение. 
Фолклорната певческа група наброяваща  15 жени, работи с желание и всеотдайност за 

оцеляване на българския дух и обич към красивите  главански песни ,обичаи, танци. 

Самодейците желаят да съхранят това наследство и да го предадат на подрастващото 

поколение чрез хубавата песен и танц. Младите да не забравят своя род и Родина, да ги 

тачат с любов и преклонение, независимо от трудностите , с които се срещаме всеки ден 

в живота.  



През 2019 г. самодейните колективи взеха  участие ,както в мероприятия,организирани 

от Читалището ,така  и в общински,регионални, национални и фолклорни прегледи на 

Народното творчество: 

 01.03.2019 г.------ Участие в преглед на  художествената самодейност 

гр.Гълъбово 

 14.04.2019г………. Участие в IX Фолклорен фестивал „С песните на Кичка 

Савова” с.Сладун ,общ.Свиленград   -  първо място 

   19.05.2019 г.----Участие  в XXIX Национален Фолк.Фестивал”Янко 

Петров”   -   второ място 

 27.07.2019 г.---- Участие в I Фолклорен фестивал на минералната вода 

с.Ягода ,общ.Мъглиж ,обл.Стара Загора 

 31.08.2019 г.----участие в Празника на фолклора „По пътя на традициите, 

от поколение на поколение” гр.Гълъбово 

  14.09.2019г. ----  Участие във  Международен    фолклорен фестивал 

„Дъга над морето” Лозенец 2019,   общ.Царево   -   първа награда 

 05.10.2019г.  ------ Участие в II фолклорен фестивал” С песните на Тодор 

Кожухаров” гр.Хасково   – първо място  

 20.10. 2019г. ------ участие в XI фолклорен фестивал”Песни край 

Марица”с.Доситеево ,обл.Хасково  -първо място  

3.Развитие и обогатяване на социалния и културния живот 

Читалищното Настоятелство стимулира социалния живот на колективите, чрез 

организиране на рождени дни, екскурзии, посещения на културни мероприятия в 

гр.Гълъбово  с транспорт-  безвъзмездно предоставен от Общината. 

През 2019г. са изготвени нагледни материали във връзка с кръгли 
годишнини,отбелязани са всички празници и бележити дати.  
Организирани са чествания и празненства по-случай:  Нова година, Бабин ден,Трифон 
Зарезан, Ден на самодееца, 3-март –Националния празник на Р България, 8 март, Първа 
пролет, Лазаров ден, Великден, 9 май, 24 май, 1 юни-Денят на детето, Богородица-15 
август, Ден на кулинарното изкуство, Деня на възрастните хора-1 октомври, Празника на 
Главан –25 октомври,  Коледа. 
 
Няма да остарее и изтлее във времето нашето Читалище, защото старото злато не 
старее! 
  
Да запазим и съхраним нашите главански песни и танци; традиции и обичаи!Да ги 
предадем на бъдещите поколения – това е основната ни задача. 
 



През 2019 г. Народно Читалище  с.Главан   участва  в 3 квалификационни семинари , 
организирани от МИГ Гълъбово  чрез  програмата за развитие на селските райони. 
 
Читалищното Настоятелство оценява високо подкрепата на всички организации, 

институции,  благодарение на които се реализираха голяма  част  от основните дейности 

през годината и благодари на Кмета на Община Гълъбово, Общинското ръководство, 

Общински съвет гр.Гълъбово, Кмета на с.Главан,  Дом на Културата”Енергетик” 

гр.Гълъбово    за съдействието  , подкрепата и помощта. 

В заключение можем да кажем ,че Народно Читалище”Г.С.Раковски-1921 г.”работи 

успешно и ежедневно устоява  мястото и ролята си  на  изявена  културна институция. 

Дали нашето общо желание- Читалището да бъде привлекателен център за всички ще се 

осъществява и в бъдеще, зависи преди всичко от всички нас, от нашата ежедневна 

работа, от нашето умение да отворим по-широко вратите му към потребностите на 

хората,  от нашата инициативност и упоритост. 

Настоящият отчет за дейността е приет на общо отчетно събрание на членовете  и 

Настоятелството на Народно Читалище” Георги Сава Раковски-1921”с.Главан   с 

протокол. 

 
                                                                                                                                                Изготвил: 

                                                                                                                                        Делияна Вълчева 
 

 

 

 


