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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - 1936”, СЕЛО МИКРЕВО ЗА ПЕРИОДА 

1.01.2019 - 31.12.2019 

 

Докладът за дейността на Народно читалище „Братя Миладинови -

1936" село Микрево, община Струмяни отчита изпълнението на 

дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност, разработена в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за 

народните читалища, културния календар, през 2019 година. 

Българските читалища са живият извор на българския дух и 

култура през вековете. Там е запалена искрата и пламва огънят на 

Българското възраждане. Там е мястото, в което се поддържат живи 

българските традиции, мястото, в което малките българчета научават от 

своите баби и дядовци за бита, културата, прекрасните песни и танци, 

живите български шевици, където пламва и завинаги остава в сърцата им 

огънчето на българщината. 

Отчетният период обхваща периода януари - декември 2019 година. 

Един отрязък от дванадесет месеца, в които администрация и 

настоятелство работихме заедно за това да утвърдим вече изградените 

дейности, да преосмислим приоритетите, стоящи пред читалището и 

неговите форми за реализация и обогатяване на годишната програма и 

културния календар на читалището,библиотеката. Народно читалище 

„Братя Миладинови - 1936”, продължава своята народополезна дейност 
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за утвърждаването му като естествен център за културно-просветна и 

творческо - развлекателна дейност. Дейността на читалището, в 

съответствие с чл.6 и чл.7 на читалищен устав е съпричастна с целия 

обществен и културен живот, който кипи в с. Микрево и община 

Струмяни. 

В читалищната сграда се проведоха всички значими културно-

масови мероприятия и прояви, организирани както от читалищното 

ръководство, така и от ръководството на общината и обществените 

организации на територията на селото ни. Читалище „Братя 

Миладинови - 1936” винаги е било един от партньорите на ръководството 

на общината в областта на културата.Традиция е заедно да се подготвят 

и провеждат утвърдените празници и мероприятия. Днес със своята 

дейност читалището доказва, че е изградено на принципите на 

доброволността, и че е самоутвърждаващо се културно просветно 

сдружение на всички жители на община Струмяни. То е отворено за 

цялата местна общност и въздейства върху духа и нравствеността, 

обединява и приютява всички, които желаят да се докоснат до новите 

достижения на културата.Тук е мястото, където широк кръг деца и 

възрастни изучават културно-историческото наследство на родния край, 

занимават се с творчество и ползват различни видове услуги. За нас 

винаги е било важно да надграждаме позиции и традиции, защото освен 

хранилище на местни бит и култура, читалището е и иновативна 

организация, която се развива, отчитайки приоритети на днешния ден, 

защото идваме от епохата на Възраждането и отиваме в бъдещето, 

където е важно да оставим жалони, от които е видно че имаме богата 

родова памет. 

И през 2019 година нашите основни цели бяха: 

  Отстояване на позицията на водещо културно средище; 

  Обогатяване на културния живот; 

  Развитие на библиотечната дейност; 

  Превръщане на читалището в информационен център; 

  Съхраняване на народните обичаи и традиции; 

  Развитие и подпомагане на любителското художествено 

творчество; 
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  Работа по проекти; 

 Партниране с местното самоуправление за развитието на 

културните процеси. 

 

ПРИОРИТЕТНИТЕ НИ ЗАДАЧИ: 

 Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека; 

 Работа в школи, курсове, формации, концерти, фестивали и 

младежки дейности; 

  Предоставяне на компютърни и интернет услуги по Програма 

„Глобални библиотеки"; 

 

Читалищната библиотека винаги е била един от приоритетите на 

читалищното ръководство. През 2019 година за читалищната библиотека 

сe закупиха нови книги на стойност 181.25 лв. Библиотеката като част от 

читалищната структура, организира и реализира много и разнообразни 

културно – масови мероприятия. С откриване на лятната ваканция на 

децата, под надслов „Лято в бибиотеката” продължи станалата вече 

традиция форма за работа „Лятна читалня”. Във фоайето на 

читалището се провеждат изложби, презентации, семинари.  

За 2019 година посещенията в библиотеката ни са 1024 , заетите 

библиотечни единици са 2765  

 

Като по-значими през годината могат да бъдат посочени:  

1. Национална седмица на четенето, организирана от МОН в 

изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността (2014-2020) : 

 Посещение от деца от ДГ „ПАТИЛАНЦИ“, с.Микрево; 

 Ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево. 

2.Седмица на детската книга и изкуства за деца:  

3. Дни на отворените врати - безплатна регистрация за децата;  
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Активно се използваше компютърната техника, предоставена на 

библиотеката по програма „Глобални библиотеки - България”, като 

потребителите на компютрите бяха 57 от всички регистрирани читатели 

на библиотеката, а посещенията през годината за ползване на компютри 

са 1310 

Читалището ни е живата връзка на населението и подрастващите с 

нематериалното културно наследство. През своето дългогодишно 

съществуване то се утвърди като активен участник в съхранението и 

популяризирането на българското. 

Чрез самодейните и художествено – творчески групи и състави 

читалището спомага не само за запазването на това наследство. 
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Дейностите и участията за изминалата 2019 година: 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

- Бабинден; 

- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ проведе „Банго Василий“; 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

- Участие във факелно шествие по повод  годишнината /146/ от 

обесването на Васил Левски, гр. Петрич; 

- Изработване на тематично табло; 

- Участие на танцовия състав в „Празника на Боговете на виното“, с. 

Илинденци; 

- „МАГИЧЕСКО ШОУ за малки и големи“, фокуси за деца и възрастни. 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

- Изработване на мартенички; 

- Празничен патриотичен концерт, посветен на Националния празник 

на България; 

- Изработване на картички за 8-ми март; 

- Среща с младежи по проект „АКТИВИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В 

МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА; 

- „Който знае правилата, той успява в играта“, забавно детско шоу с 

обучителен характер. 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

- Боядисване на великденски яйца; 

- „ВЕЛИКДЕН ИДВА“– конкурс за най-красиво изрисувано 

великденско яйце, съвместна инициатива с МКБППМН; 

- Участие на групите в празника на община Струмяни; 
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- Великденски концерт, проведен от ОДЗ "ПАТИЛАНЦИ",с. Микрево; 

- Първа среща на децата от II-ра и III-та група от ОДЗ "Патиланци", с. 

Микрево с библиотеката, по повод Седмицата на детската книжка. 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

- Тематично табло за Деня на славянската писменост и култура; 

- Тържествен концерт по повод Деня на славянската писменост и 

култура. 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

- Участие на танцовия състав в ДФФ „Веселяче“, гр. Кресна; 

- Тематично табло за Деня на Христо Ботев; 

- Участие на певческата група в XIII МФК "Пауталия - 2019", гр. 

Кюстендил. 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

- Участие на певческата група по повод 60-годишен юбилей на ДПЛПР 

- с. Раздол; 

- Участие на танцовия състав в събора на село Илинденци. 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

- „Лятната занималня“ за децата 

- Танцовия състав посети гр.Приморско, където взе участие в 

организираните фестивали; 

- Участие на танцовия състав в IFF „Dax, la Feria“, Франция. 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

- Участие на ансамбъл „Малешевци“ в МФФ „Фолклорни пътеки“, 

Брезница; 
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МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

- Участие в подготовката и организацията на МФФ „Малешево пее и 

танцува 2019“; 

- Участие на ансамбъл „Малешевци“ в конкурсната програма и 

вечерните концерти на МФФ „Малешево пее и танцува 2019“; 

- Участие на фолклорен клуб "МАЛЕШЕВСКА КИТКА" в III - ти МФФ 

"Шарена стомна", гр.Добринище 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

- Документален филм „Спасяването 1943“, съвместна инициатива с 

Областна администрация – Благоевград; 

- „Да рисуваме заедно“ по повод Деня на християнското семейство и 

на православната християнска младеж, съвместна инициатива с 

МКБППМН; 

- „Не на наркотичните вещества“, съвместна инициатива с 

МКБППМН 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

- По повод Националната седмица на четенето, организирана от МОН 

в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността (2014-2020) ;Посещение от деца от ДГ 

„ПАТИЛАНЦИ“, с. Микрево и ученици от СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, с. Микрево. В библиотеката; 

- Организиране и провеждане на Коледен благотворителен бал; 

- Организиране и провеждане на Коледен концерт; 

 

Важно е да отбележим, че самодейните състави на читалището във 

всички свои участия достойно защитават името на Народно читалище 

„Братя Миладинови - 1936” и на община Струмяни. 

Благодаря за вниманието! 


