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ПЛАН – ПРОГРАМА 

ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - 

1936”-с. Микрево за 2020 година 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 

2020г. е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за 

народните читалища. Изготвянето на Програмата за развитие на 

читалищната дейност през 2020г. цели обединяване на усилията за 

развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена 

институция, градяща културната идентичност на село Микрево. 

Тя обобщава най-важните моменти в работата на читалището, 

приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, 

модернизирането и развитието му в общодостъпно и желано място за 

местната общност. Ще се работи за създаване на условия за превръщането 

на институцията в информационно-образователен център, утвърждаващ 

ценностите на гражданското общество. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО 

На територията на село Микрево функционира само Народно 

читалище „Братя Миладинови - 1936“. 
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Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и 

развитие на българската идентичност, традиционната култура и духовни 

ценности. 

Външната среда осигурява следните възможности: 

Културно - етническо разнообразие; 

Сътрудничество с: 

 Община Струмяни; 

 Кметство Микрево; 

 МКБППМН; 

 СУ ”Св. Паисий Хилендарски“; 

 ОДЗ „Патиланци”; 

 НЧ „Будител - 1997“, с.Струмяни; 

 НЧ „Климент Охридски - 1920“, с.Илинденци; 

 Клуб на пенсионера „Надежда“, с.Микрево; 

 

Силни страни на вътрешната среда: 

 Щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност; 

 Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната 

дейност; 

 Материална база; 

 Наличие на компютри и офис техника; 

 Наличие на библиотека в читалището; 

 Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна 

дейност; 

 Създадени са условия за развитие и изява на творческите 

способности на младото поколение, като се включват децата в 

различни занимания по интереси; 

 Библиотечната дейност 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 Подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към 

нематериалното културно наследство; 

 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на 

нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване; 

 Създаване на условия за развитие и утвърждаване на библиотеката 

при читалището като съвременен център за ефективно библиотечно-

информационно обслужване на широк кръг потребители; 

 Развитие на професионалните умения и повишаване на 

квалификацията на работещите в културната институция; 

 Засилване интереса на хората към историческото минало на родния 

край. 

 

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 

 Закон за народните читалища; 

 Закон за обществените библиотеки; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за меценатството; 

 Закон за закрила и развитие на културата; 

 Общинска програма за развитие на община Струмяни; 

 

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА 

А. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

Библиотечната дейност е една от основните дейности за читалището 

като културна институция. Чрез нея то се включва в националната мрежа 

от публични библиотеки у нас. 

Работата на библиотеката ще бъде насочена към: 
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1. Превръщането на библиотеката в съвременен обществен 

информационен център, полезен партньор и ефективен участник в 

процесите на информационно осигуряване на гражданите на 

Общината; 

2. Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за 

библиотечно обслужване; 

3. Технологично обновяване на библиотечната дейност и обновяване 

минимум 1% от библиотечния фонд с художествена, детска, учебно-

помощна и научно-популярна литература; 

4. Изготвяне на библиографски справки по различни теми. 

5. Организиране презентации на нови литературни творби и автори от 

местно и национално значение; 

6. Провеждане на срещи „На гости в библиотеката” на тема: 

 „Разкажи за любимата си книжка“; 

 „Детска фантазия в рисунки”; 

 Щафетно четене на книжки. 

 

7. Пълноценно използване на възможностите, които ще предостави 

през 2020 г. Фондация ”Глоб@лни библиотеки – България”, 

програми на Министерството на културата за библиотеки и всички 

други възможни донори; 

8. Общински конкурси с литературна тематика, конкретизирани в 

културния календар; 

9. Експониране на изложби и кътове с литература, витрини; 

10. Осигуряване на свободен достъп до интернет; 

11. Извършване на технически услуги на населението: ксерокопиране и 

сканиране на документи; компютърна обработка и принтиране на 

документи; запис на информация на магнитни носители. 

 

Б. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 
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Съществена част от дейността на читалището е грижата за 

разширяване и развитие на любителското художествено творчество. 

Художествено-творческата дейност в читалището цели запазване и 

развитие на традиционните ценности на българския народ, съхранение на 

обичаите и традициите, както и създаване на нови традиции, породени от 

нуждите на местните общности. 

Чрез тази дейност читалището ще работи за: 

 привличане на младите хора и учениците към читалищните 

самодейни колективи; 

 осмисляне свободното време на учениците през лятната 

ваканция. 

С изявите на читалището ще се работи за развитие и обогатяване на 

културния живот в населеното място, за утвърждаване на националното 

самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната култура. 

Чрез тази дейност читалището ще има възможност за популяризиране на 

община Струмяни в страната и чужбина. 

 

Направленията за работа за творчески сезон 2019/2020 са следните: 

АНТП „МАЛЕШЕВЦИ“ 

 Женска, мъжка и смесена певческа група с ръководител Кирил 

Гегов; 

 Танцов състав от три възрастови групи (от 6 до 10; от 11 до 16 и 

над 18) с ръководители Калина и Любомир Марянски ; 

 Танцов клуб „МАЛЕШЕВСКА КИТКА“ с ръководители Калина и 

Любомир Марянски ; 

 Създаване на още една група към танцовия състав от 4 до 6 

годишна възраст с ръководители Калина и Любомир Марянски. 
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 Участие на художествените колективи във фестивали и изяви с 

местно, регионално, национално и международно значение; 

 Организиране гостувания на известни изпълнители и театрални 

постановки на сцената на читалището; 

 Поддържане на утвърдените форми в любителското 

художествено творчество и създаване на нови; ангажирано 

участие в общинските конкурси, празници и др. прояви; 

 Специално внимание и подкрепа на младите дарования; 

осъществяване на местни творчески проекти и инициативи със 

заинтересованите институции относно културното възпитание на 

децата, учащите се и младите хора и стимулиране на творческите 

им възможности /музика, фолклор, традиционни изкуства, 

танц, краезнание, литература и др./; 

 Събиране на материали за историческото минало и етнографията 

на родния край; 

 

Читалището – място за учене през целия живот. 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР И КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ ИЗЯВИ: 

Месец Събитие Дата 

Януари Годишнина от рождението на Христо Ботев 06.01. 

 Възстановка на обичая „Бабинден“ 21.01. 

Февруари Годишнина /147/ от гибелта на Васил Левски 19.02. 

 „На гости в библиотеката” – тематична 

мултимедийна презентация 

27.02. 

Март Ден на мартеницата -„Българската мартеница – 

символ на здраве и сила” – изработване и изложба на 

01.03. 
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мартеници (съвместна инициатива) 

 Празничен концерт по повод 142 годишнината от 

Освобождението на България и Деня на любителското 

художествено творчество (съвместна инициатива) 

02.03. 

 Отбелязване на 8-ми март 

„Мама” – изложба детски рисунки 

08.03. 

22.03. 

Април Седмица на детската книга и изкуствата за деца – детски 

рисунки; 

„Аз чета с мама “ четене на български народни 

приказки с деца от първи клас и техните майки; 

01 – 08.04. 

 „Светът е оцелял, защото се е смял” – виц маратон или 

прожекция на хумуристичен филм от „старите ленти“ 

01.04. 

 Концерт и съпътстващи мероприятия по повод 7-ми 

април- празника на община Струмяни 

07.04. 

 Весел Великден – боядисване на яйца, изложба 

(съвместна инициатива) 

 

 Отбелязване Световен ден на книгата и авторското 

право 

23.04. 

Май Ден на славянската писменост и българската просвета и 

култура. (съвместна инициатива) 

24.05. 

Юни Отбелязване Международен ден на детето (съвместна 

инициатива) 

01.06. 
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 Годишнина /144/ от гибелта на Христо Ботев 02.06. 

 Юни – Септември „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ“  

Октомври МФФ „Малешево пее и танцува“ 2020  

Ноември „Вам будители народни” – концерт (съвместна 

инициатива) 

01.11. 

 Ден на християнското семейство (съвместна 

инициатива) 

21.11. 

Декември Коледно-новогодишни празници 

 Конкурс за коледна украса на къща/ дом; 

 Коледна работилница; 

 Коледен концерт 

 

17-31.12. 

 Участие на самодейните колективи в празници и събори в общината; 

 Участие на самодейните състави във фестивали и събори извън община 

Струмяни. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е 

вариант и процес във времето, един от начините, който ще се търси в 

бъдеще, за да стимулира развитието на общността. 

Забележка: Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-

общите положения, залегнали в плановете за работа през 

предстоящата година. 

Изготвил:……………………………… 

     /М. Костадинова/ Секретар на НЧ „Братя Миладинови-1936” 
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Читалищно настоятелство: 

1. Венцислав Стоянов Янев – председател 
2. Величка Иванова Чиликова – член 
3. Красимира Костадинова Янева – член 
4. Калина Илиева Джаджова – член 
5. Илияна Стоянова Стоянова – член 
6. Юлияна Йорданова Трендафилова – член 
7. Благой Герасимов Стоянов – член 

 

Проверителна комисия: 

1. Елисавета Александрова Кирянска 
2. Дияна Тодорова Гегова 
3. Янка Иванова Цонева 
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