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Народните читалища са първите и най-старите организирани структури на 

гражданското общество в България и са безспорно припознати от обществото като 

устойчиви културни институции, които съхраняват и развиват традиционните ценности на 

нацията.                                                    

В съвременните условия, запазвайки своята социална легитимност и гъвкавост, 

читалищата все повече се затвърждават, като специфични обществени институции за 

разпространение на информация, знания, култура и духовност.  

Народно читалище ”Младост- 1983 г.” е юридическо лице,  регистрирано по Закона 

за  народните  читалища,  вписано в  регистъра на Министерство на културата  под № 16 и 

развива своята дейност на територията на най-големия жилищен район в Пловдив – район 

„Тракия”. 

 Разнообразието от дейности - културна, образователна, информационна, социална, 

проектна го правят желан партньор за културни и образователни институции  и 

неправителствени организации.                                                                                                                                                                   

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

 Институционално укрепване на читалищeто като местна гражданска структура.  

 Активизиране ролята на читалището в процеси, подпомагащи местното развитие и 

изграждане на демократичното местно самоуправление.  

 Повишаване ролята на читалището за социалната и културната интеграция на 

различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически 

общности и други.  

 Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане в дейността 

им на съвременните информационни технологии.  

 Разширяване възможностите на читалището за осигуряване на продължаващо 

образование, личностна реализация и нови нива на компетентност.  

 Засилване ролята на читалището при формиране на активно гражданско общество. 

 

ІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ 

 

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА – СЪВРЕМЕНЕН ОБЩЕСТВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ПОЛЕЗЕН ПАРТНЬОР И ЕФЕКТИВЕН 

УЧАСТНИК В ПРОЦЕСИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАЙОН „ТРАКИЯ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

В условията на информационна революция и шеметно развитие на IT-

технологиите, българските библиотеки са изправени пред предизвикателствата на 



3 

 

повишени критерии за търсене на всеобхватна информация. Възникват нови 

отговорности, свързани с основните ни функции – информационна, образователна, 

социална и културна. За да отговорим на потребностите на читателите, двете  читалищни 

библиотеки се нуждаят от сигурност, свързана с добро финансово осигуряване, 

синхронизиране на дейността и политиката с потребностите на  общността.                                                                                                                                                                                                            

Мисията на библиотеката и библиотекарите днес е да предвиждат и да бъдат готови да 

подпомагат своевременно необходимостта от информация на своите потенциални 

потребители.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Народно читалище „Младост – 1983 г.“ има две библиотеки в два микрорайона, 

които задоволяват интересите и потребностите на разнороден кръг читатели. Дейността на 

библиотеките е свързана с обработване и организиране достъпа на информация, опазване 

на литературното наследство. Книжният фонд се  предоставя изцяло за свободно 

ползване. В книгохранилища се съхраняват единствено многоекземплярни издания и по-

ценни библиотечни документи. Библиотечният фонд  се попълва с нови книги, за избора 

на които определящо е читателското търсене. Всички нови постъпления на библиотечни 

документи са обработени и своевременно предложени на читателите. Чрез първите два 

модула от Програмен продукт „Автоматизирана библиотека под WINDOUS / ABVIN/” се 

въвеждат всички нови постъпления – закупени от нас и  дарения. 

През 2019 г. читалище „Младост- 1983 г.” участва в обявената от Министерство на 

културата конкурсна сесия по  Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове 

за четене и информираност” 2019 г. и получи целева субсидия в размер на  1197 лв. 

Основната цел на програмата беше обновяване на библиотечните колекции, насърчаване 

на интереса към книгата и четенето, както и съдействие за развитие на библиотеките, като 

основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.   

От 2003 година ежегодно в Пловдив се провежда книжния фест „Пловдив чете” - 

празник на книгата, на който гостуват авторитетни издателства от цялата страна. 

Провеждат се поредици от срещи с български и чуждестранни писатели. По традиция през 

2019 година читалищните библиотеки в Пловдив получиха  дарение от нови заглавия на 

всички издателства участвали във „Пловдив чете”. От това дарение двете библиотеки на 

читалище „Младост – 1983 г.“ получиха общо .....бр. б.е.                                                                                                                                                                                                                                             

Липсата на училищни библиотеки в раойна  изисква двете читалищни библиотеки 

да откликват бързо и адекватно на потребностите на учениците, включително и с книги от 

списъците за лятно четене. Анализ, направен в двете библиотеки, отчита увеличен ръст на 

търсене,  както на детска художествена литература, определена в списъци за лятно четене, 

така също и книги от автори като:  Джоан К.Ролинг,  Хенинг Манкел, Рик Риърдън, Лене 

Кобербьол, Таня Щевнер и др.  
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Наред с основната дейност – книго и информационно обслужване -  и в двете 

библиотеки се провеждат детски утра, беседи и обзори с различни възрастови групи 

ученици от районните училища и детските градини.                                                                                                       

Изразена в цифри библиотечната дейност за 2019 г. е:    

 Библиотечен фонд         - 22000 

 Набавени библиотечни  единици     -     278 

 Брой читатели          -     651 

Библиотеките при Народно читалище „Младост – 1983 г.“ са вписани в Регистъра 

на обществените   библиотеки в България под № 308. 

            

2. ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 

 В  Детска музикална школа „Младост” през изминалата година се обучаваха между 

30 – 305  ученика в класове по пиано  и китара  на възраст от 5 до 18 години. Школата е 

специализирана форма на обучение  и в нея учениците развиват своите музикални 

заложби и се  запознават с различни стилове и жанрове на класическата и съвременна 

музика.  Обучението се води от висококвалифицирани музикални педагози: пиано – 

Ирина Петкова и китара – Борислав Златанов.  

И през миналата  година учениците на школата  показаха своите умения в различни 

читалищни  и  общоградски  прояви. Изнесени  бяха  три    самостоятелни  концерта                  

-  Коледен, Мартенски / обединяващ  много  празници/   и заключителна годишна 

продукция.   

През учебната 2018/2019 година  възпитаници от Детска музикална школа взеха 

участие и получиха дипломи, грамоти и отличия в следните музикални конкурси: 

Осемнадесети национален музикален конкурс „Милчо Петров“, организиран от НЧ 

„Шалом Алейхем“ - Пловдив; Фестивал за театрално, музикално и танцово изкуство 

“РошаватаКотка”.       .                                                                                                                                                                    

Ежегодно е участието на талантите от школа „Младост” в общоградски Великденски 

концерт, организиран от Общински читалищен съюз.                                                                                                                                                                                                                 

3.  ЕЗИКОВА ШКОЛА   

                                                                                                                                             

 На интерес и увеличаващ се брой на курсистите се радват и езиковите курсове по 

английски език. За отчетния период те са между 22-28 курсиста.  Обучението е 

индивидуално и това позволява записването на нови курсисти да става по всяко време на 

годината. Обучението за ученици е съобразено с учебната програма. Практиката показва, 
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че този начин на обучение носи реална полза на учениците – спестява им време за домашна 

подготовка. Обучението за възрастни е съобразено с всеки курсист, в зависимост от 

неговото ниво и нужди за езика, като програмите  са съобразени с всички международни 

стандарти.  

 

           4.  ДЕТСКА АКАДЕМИЯ 

 

Създадохме и в продължение на 12 години успешно реализираме алтернативно 

образователно приключение, което  дава на децата възможност да разгърнат 

въображението си, да усетят свободата на духа, да бъдат щастливи, отговорни и 

вдъхновени. Академията се провежда през ваканцията с деца от І до ІV клас. Разработва се 

подробен план за дейността за всеки ден от месеца и с него се запознават както 

участниците, така и техните родители. Ангажирането на децата в летните дни цели 

пълноценен организиран отдих и в същото време предпазване от рискови ситуации на 

улицата, от вредни навици, обогатяване на личността на детето чрез знания и умения от 

различни области на познанието в игрова форма. Стимулира се стремежът им за 

себедоказване и себеутвърждаване. Докосват се скритите интереси и дарования у децата.  

 Целта на академията е чрез игри, забавления и общуване, децата да се опознаят, да станат 

по-самостоятелни и да покажат своите таланти. Дейностите са разработени в  9 основни 

модула, които всяка година се обогатяват и надграждат, като образуват едно цяло.  През 

2019 година се включи нов модул - Театрална лаборатория  „Необходимо вълшебство”. 

Занятията се провеждаха от Соня Ботева, актьор от Държавен куклен театър - Пловдив 

 Модулите обхващат:  

 „Приложни изкуства“ – ежедневни арт работилници за  декупаж, папие маше,  

изработка на керамични фигури, витражи върху стъкло, създаване на плъстени 

"картини" от  жива вълна, текстилни мандали, колажи с природни материали, 

работа със сух пастел, печатна графика и др. 

  „Моят Пловдив“ – всяка седмица се посещават различни исторически и културни 

обекти. Децата се запознават с историята на нашия град, с неговите  богати 

археологически, исторически и културни забележителности 

 „Да обиколим Европа“ - виртуално пътешествие из държавите в Европа и 

научаване  на интересни факти за всяка от тях. 

 „Музика – магията на белите клавиши“ - Индивидуалните уроци по пиано. 

 „В света на настолните игри“ – показваме   на нашите деца, че има по-добри 

начини за забавление от компютъра и телефона. 

 „Искам думата“ – работа с  детски психолог, който   под формата на игри и 

разговори с децата стимулира  развитието на самоуважение, увереност и 

толерантност и помага на децата да  преодолеят  негативни чувства и емоции като 

страх, гняв, агресия. 

 Театрална лаборатория „Необходимо вълшебство” - театърът е комплексно 

изкуство, в което присъстват литературата, музиката, танцът,  дизайна и  децата 
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надникнат  зад завесите на този чуден, забавен и приказен свят. Наученото в този 

модул завършва с представление за деца и родители 

 „Скаути “ - запознаване със скаутското движение и закони – зачитане  значимостта 

на семейните ценности. 

 „Спорт“- близостта на парк „Лаута“ позволява ежедневни  спортни занимания - 

футбол, народна топка, волейбол, въртене на обръчи и др. 

 

 Занятията на Академията през 2019 г. завършиха с Голямото забавление с 

аниматорите Светла и Иван от „Мулти Куки“ в парк „Лаута“. Всички участници получиха  

DVD със снимки от всички хубави моменти на обучение, творчество, разходки и 

забавление.   

За трета поредна година Академията, реализирана под заглавието „Различното 

лято- 2019“, беше подкрепена финансово с одобрен Проект по  „Наредба за финансиране 

на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на 

Община Пловдив“;   Компонент 3 - „Гражданска активност“  на Община  Пловдив, 

Дирекция „Култура и културно наследство“.  

 

5.  КЛУБНА ДЕЙНОСТ  

 

 МИСИЯТА  НА  КЛУБ  „ИДЕЯ”   при  читалище  „Младост - 1983”  е   да  работи за  

утвърждаване ценностите на гражданското общество в район „Тракия” чрез обмен на идеи 

и информация.  През 2019 година се утвърдиха доброволческите иниациативи на 

участниците в клуба, изразяващи се в в помощ на възрастни и болни хора от района.                                                                                                                                           

През  2019 година  в клуб „Идея“ се е проведоха много и различни по характер чествания, 

творчески  срещи,  отбелязване на събития от историческия и празничния ни календар.  

Всеки четвъртък от 14 до 17 часа вратите са отворени за нови участници.  

 

 Скаутски клуб „Младост“ 

От четири години при Читалището действа скаутски клуб и неговата основна цел  е да 

разгърне потенциала на всеки малък скаут – физически, духовен, интелектуален, 

обществен, като подкрепи неговото съзряване и допълни това, което образователната 

система пропуска. Скаутското движение  е дейност,  която  възпитава без да бъде 

преподавана в урочна форма и затова е увлекателна, полезна и интересна за децата чрез 

участие в приключения, преодоляване на трудности, постигане на цели. 

През 2019 г. още 5 скаути - „вълчета“ и „пчелички“ положиха своето обещание пред знаме 

с надпис Скаутски клуб „Младост“ и на гърдите им бе завързана скаутската връзка.    

 

6. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  

 

Читалището е място, в което любителското  творчество е най-силно застъпено. 

Участието в различните състави, групи, формации не дава степен на образование, но 
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предоставя знания и умения, които са добра основа за желаещите да се занимават  с 

изкуство. Смесен вокален състав „Слънчева Тракия” с художествен ръководител Иван 

Пехливанов е формация за патриотични песни. През 2019 г. СВС „Слънчева Тракия“ 

имаше  3 самостоятелни концерта, .... участия във фестивали и празници в Пловдив, 

София, Клисура и Панагюрище.  

По покана на Дружество за българо-албанска дружба, Смесен вокален състав 

„Слънчева Тракия” изнесе голям концерт в гр. Тирана, посветен на 24 май - Деня на 

българската просвета, култура и на българската писменост.  „Върви,народе възродени.....” 

и с развят на сцената трибагреник вдигна на крака публиката. 

Хронология на концертите през 2019 година на СВС „Слънчева Тракия”: 

 

-  06.03.2019 г.    -  Пролетен концерт -  зала на  Военен клуб - Пловдив 

-  28.03.2019 г.   -  „Мартенски празник на любителското изкуство“  – зала на 

                                 Военен клуб Пловдив 

-  20.04.2019 г.    -  Участие в  Дните на възрожданската и патриотична песен  

          „Топчето пукна”  в  гр. Клисура. 

- 16.05.2019 г.   -   Вечер на руската песен. С  гостуване на музикална формация 

                               „Ивушка“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай. 

- 24.05.2019 г.  -   Празничен концерт посветен на Деня на българската просвета, 

                              култура и на българската писменост, изнесен в гр.Тирана, 

                              Албания. 

 - 01.10.2019 г. -   Участие в концерт, посветен на  международен ден на възрастните 

                              Хора в  зала на Военен клуб – Пловдив.  

- 16.11.2019 г.   -  Участие в 14-ти Национален преглед на любителското творчество 

                               в гр. София 

- 18.12.2019 г.   -   Самостоятелен  коледен концерт  в залата на НБ „Иван Вазов”.   

 

 

7. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Културният годишен календар на читалище „Младост-1983 г.” за 2019 г.   

обхващаше различни прояви насочени  към всички възрастови групи.  Културните 

събития  включваха тематични празници,  тържества, срещи с творци, концерти, 

литературни утра, маратони на четене, творчески работилници др. 

 

Януари  

 

16.01.2019  г. - “В света на приказките“- разпознай този герой - литературно утро с деца от 

                            ДГ „Кремена“ 

22.01.2019  г. -“Баба – това е титла, а не просто обръщение” -  Бабин ден – почит и 

         уважение към акушерската професия, в клуб „Идея“. 
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Февруари 

 

05.02.2019 г. – „165 г. от рождението на Стефан Стамболов и 140 г. от неговата смърт“ – 

        Клуб „Идея“ от поредицата „Родова памет“ – лектор Бистра Риндова. 

14.02.2019 г.-  „Трифон Зарезан или Свети Валентин“” – вечер на читалищните членове и 

        приятели от клуб „Идея”с участието на СВС „Слънчева Тракия“.  

19.02.2019 г. - „Мъжеството да живееш за своя народ” – вечер за заветите на Левски, 

        лектор Д. Хаджиева. 

27,28.02.2019 г.- „Традициите в бъдеще време“ – творчески  работилници за изработване 

                           на мартенички с ученици от СУ „Черноризец Храбър“ и ДГ „Десислава“.  

28.02.2019  г. - “Кажи им, майко, да помнят…” – Клуб „Идея“, посещение на паметника на 

        Олга Скобелева и полагане на цветя по случай Националния празник -  3-ти 

        Март. 

 

 Март 

 

05.03.2019 г. - „Жената – майка и любима, творец и политик“ – Клуб „Идея“,  литературна 

       композиция по любовната  лирика на Димчо Дебелянов, лектор Дафинка 

       Хаджиева. 

13.03.2019 г. - Мартенски концерт на талантите на Детска музикална школа „Младост“. 

19.03.2019 г.- „Великите мислители на ХХ век“ – 140 години от рождението на  Алберт 

       Айнщайн Софроний Врачански, лектор Дафинка Хаджиева. 

28.03.2019 г. -„Мартенски празник на любителското изкуство“  -  празничен концерт на 

       читалищни  любителски колективи , организиран от Общински читалищен 

       съюз с участието на Смесен вокален състав „Слънчева Тракия“. 

 

Април 

 

02.04.2019 г.-„Да почетем заедно“- гостуване на първокласници от СУ „Черноризец 

      Храбър“ и СУ „Димитър Матевски“ в двете библиотеки  посветено на 

      Международния ден  на детската книга. 

09.04.2019 г.-„ Хан Крум и Българското Средновековие“  – 1205 г. от неговата смърт, клуб 

                       „История“, лектор Д. Хаджиева. 

17,18,19.04.2019 г. - Седмица на детската книга и приказките на Андерсен - „На гости на 

                         детските книжки” – детски утра с децата  от ДГ “Еделвайс“, „Таня 

                         Савичева“, „Кремена и „Десислава“. 

20.04.2019  г.- „143 години от Априлското въстание“ - дни на възрожденската и 

                          патриотична песен “Топчето пукна”  в гр. Клисура с  участието на смесен 

                          вокален състав „Слънчева Тракия”.  

24.04.2019  г.- Дванадесети Великденски концерт на талантите в Школите по изкуства към 

       Пловдивските читалища, организиран от Общински читалищен Съюз –  

       Пловдив  с участие на ученици от музикална школа „Младост”.  

24.04.2019 г.-„Традициите в бъдеще време“ -   Великденска работилница - „Да нашарим 

      яйцата заедно”, боядисване на великденски яйца с деца и родители от СУ 

      „Черноризец Храбър“. 
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Май 

 

04.05.2019 г.- „Айляк парад“ -  партньори на Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура“ 

                         по проект– „Айляк Парад“, Фондация „Пловдив 2019“. 

15.05.2019 г.-„Вечер на руската песен“ – концерт на Смесен вокален състав „Слънчева 

      Тракия“  с гостуване на музикални формация „Ивушка“  при НЧ „Св. Св. 

      Кирил и Методий“ гр. Първомай в зала на „Съединението“. 

17.05.2019 г.-„Музикални таланти“ - годишна продукция  на детска музикална школа по 

      случай завършването на учебната година и връчване на свидетелства. 

24.05.2019 г.- Празничен концерт на Смесен вокален състав „Слънчева Тракия“,посветен 

                        на Деня на българската просвета, култура и на българската писменост, 

                        изнесен в гр.Тирана, Албания. 

30.05.2019 г.- „Там дето прохожда Тополка“ - четвърта стихосбирка на Ив. Пехливанов, 

      представена от Доц. д-р Тодорка Димитрова в зала на Дома на учените 

  

Юни 

 

02.06.2019 г.- „Шарена плетеница на площада“ – фолклорен концерт проведен на площад 

                        „Стефан Стамболов“. Най-мащабното събитие по отворена покана 

                        "Читалища – общностно участие и иновации“на Фондация “Пловдив 2019", 

                        включващо 12 читалища от различни населени места и участието на над 300 

                        изпълнители. 

02.06.2019 г.- Участие на таланти от  музикална школа „Младост“ в  Национален 

                       музикален конкурс  “Милчо Петров” – гр. Пловдив, организиран от НЧ 

                      „Шалом Алейхем“. 

03-28.06.2019г. Творческа детска академия „Различното лято-2019“, която работи със 

                        самостоятелен план и включва: арт ателиета, музикални часове по пиано, 

                        посещение на музеи и галерии, куклен театър, изнесени занимания в  парк 

                        „Лаута”, спортни игри на открито, часове с детски психолог др. Занятията са 

                       ежедневни през целия месец. 

04.06.2019 г.- "СПАСЕНИЕТО" - Проект по програма на Областна администраци – 

                        Пловдив, Комуникационната стратегия на РБ за ЕС - 2019 година, с 

                        участието на СВС „Слънчева Тракия“, с худ. р-л Иван Пехливанов и 

                        Девическа хорова формация „Евмолпея“, диригент Алия 

                        Хансе и клавирен съпровод от д-р Борис Мирчев. 

11.06.2019 г. - „Обичах Ви“ – Любовта и семейството в битието на великите личности. 220 

      години от рождението на Пушкин Клуб „Идея“ – лектор Дафинка 

      Хаджиева. 

18.06.2019 г. - Жените в романите на Димитър Димов – 110 г. от рождението му. Клуб 

       „Идея“, лектор Диана Илиева. 

 

Юли 

 

01-31.06.2019 г - Отчитане на реализираните до момента проекти към Дирекция „Култура 

    и културно наследство“ – община Пловдив,  Фондация „Пловдив 2019“ и 

    Областна администраци – Пловдив 
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           Септември 

 

17.09.2019 г. -  Съдбата на Захаринка Стоянова – наследница на Захари Стоянов и внучка 

        на баба Тонка от поредицата „Родова памет“, лектор Таня Митрева. 

 

19.09.2019 г. - „Карнавал на сезоните“ – творческа работилница с природни материали с 

        ДГ „Десислава“. 

 

Октомври 

 

03.10.2019 г.-  Световният ден на музиката, поезията и възрастните хора. Концерт с 

                         участието ва Смесен вокален състав "Слънчева Тракия“ – зала на Военен 

                         Клуб – Пловдив. 

10.10.2019г.  -„Ние, врабчетата“- литературно утро за Йордан Радичков , 90 г. от 

                         рождението на автора с ученици от 2-рите класове на СУ „Ч. Храбър“. 

16.10.2019г.-  Участие в представенето на обединяващата визуална идентичност на 

                         пловдивските читалища, създадена от ПОСТСТУДИО по проект на ОФ 

                        „Пловдив – 2019“. 

30.10.2019 г. - „Поклон, будители народни !” – участие в празничен концерт посветен на 

       Народните будители, организиран от Общински читалищен съюз- Пловдив. 

 

Ноември 

 

04.11.2019 г.-„Забавление в библиотеката“ – литературно детско утро с второкласници и 

                        преподаватели от СУ „Ч. Храбър“. 

16.11.2019 г.- Участие на Смесен вокален състав „Слънчева Тракия“ в 14-ти Национален          

п    преглед на любителското творчество в София.  

19.11.2019 г. - Поетеса и съпруга- Надежда Захариева-Дамянова на 75 години - Разговор за 

                         поетесата, представяне на нейни стихотворения и текстове на песни в Клуб 

                         „Идея“ – лектор Д. Хаджиева. 

21.11.2019 г.-„Бащино огнище не забравяй“ – Матине за гражданите на район „Тракая“, 

                        посветено на християнското семейство и християнската младеж, със 

                        специалното участие на Девическа формация „Евмолпея“.  

26.11.2019 г. - „Над Елтепе дими мъгла“ - 110 години от рождението на Никола Вапцаров. 

      Литературен обзор и рецитал по стихове на поета в изпълнение на  Катя 

      Златарева, Теодор Златарева и Таня Митрева, членове на Клуб „Идея“. 

29.11.-06.12.2019 г. – „Училище Участваме заедно“ - участие в проекта на Европейска 

                        академия за изкуства в открити пространства с 26 местни и международни 

                        творци от Пловдив, Нови Сад, Каунас, Ковънтри, Грац, Ереван и Тарту. 

 

          Декември 

 

09-13.12.2019 г. НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 

10.12.2019 г.- Четене на приказки с 3-та „а“, 3-та „б“ и група 4-та „б“ група с от ДГ „ 

                       „Кремена“. 
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11.12.2019 г- Четене на приказки с  нови 3 групи от ДГ „Кремена“ с преподаватели г-жа 

                       Янка Шопова-Йотовска, г-жа Елена Стоянова и г-жа Галина Недева. 

12.12.2019 г.- „Сръчковци“ – творчески  работилници за изработване на сурвачки и 

                        картички за Коледа. Представяне на характерни коледни обреди.                       

17.12.2019 г. – „Магията на Коледа“ - концерт на талантите на Детска музикална школа 

                       „Младост“. 

18.12.2019 г. -„С песни под елхата“ - самостоятелен коледен концерт на на СВС „Слънчева 

                       Тракия“ в залата на НБ „Иван Вазов“с гостуване на фолклорни формации 

                       при НЧ "Дядо Иван Арабаджията - 1929 г.", с. Царацово, Община Марица. 

 

 

ІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

2019 година беше върхова в спечелени и успешно реализирани проекти за 

читалище „Младост – 1983“: 

 

1. Проект по „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата, част    

от Календара на културните събития на Община Пловдив“, Компонент 2 

„Мобилност“ – „Топчето пукна“ – Клисура.   

2. Проект по „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от 

Календара на културните събития на Община Пловдив“,  Компонент 3 - 

„Гражданска активност“ - „Различното лято - 2019“. 

3. Проект“Шарена плетеница на площада“, който беше най-мащабното събитие по 

отворена покана "Читалища: общностно участие и иновации“ на Фондация 

“Пловдив 2019“. В патньорство с   12  читалища  от Община „Марица“ и  гр. 

Пловдив, над 300 изпълнители на възраст от 5 до 80 години „заляха“ площад 

"Стефан Самболов" в центъра на Пловдив. 

4. Проект „Спасението“ към Областна Администрация – Пловдив, част от програмата 

на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС – 2019.   

5. Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2019 г. към Министерство на културата. 

 

Читалището е  и  партньор по проекти на: 

      1.  Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура“ по проект „Айляк Парад“,   Фондация 

„Пловдив 2019“.  

      2. Партньори  на ПУ ”Паисий Хилендарски” по проект  „Кварталите на Пловдив 

ЗАЕДНО“ - виртуално портфолио. 

                                                                                                               

 

Изготвил: ....................... 

    /Е.Апостолова/ 

Председател:..................... 

    /Е. Каблешкова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “МЛАДОСТ- 1983 г.” 

Пловдив 4023, ж.р. “Тракия”, бл. 22, тел. 032/682 250 

E-mail: mladost83@abv.bg 

 

 

 

 

 

П  Р О Г Р А М А 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„МЛАДОСТ – 1983 г.” ЗА  2020 ГОДИНА 
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Настоящата Програмата за развитие на читалищната дейност в Народно читалище 

„Младост-1983 г.“ /вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата под № 16/ е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища,.  

Изготвянето на Програмата  цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на Читалището, като важна обществена институция, реализираща 

културната идентичност на гр. Пловдив и в частност на район „Тракия“. 

Законна основа на тази програма са Закона за народните читалища и всички произтичащи 

от него нормативни документи за развитие на съвременното българско читалище. Тя е 

съобразена с динамиката на обществените и образователни промени на демократичното 

общество. 

 

І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1.Задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяване на 

културния живот, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на изкуството и културата, възпитание и утвърждажане на 

националното самосъзнание. 

ІІ.  ЦЕЛИ  

През 2020 година Читалището ще продължи да изпълнява основни дейности, чрез които 

постига своите уставни цели: 

1. Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и 

библиотечно – информационни дейности. 

2. Организира и поддържа художествени колективи, школи, клубове, 

празненства, концерти. 

3. Организира културно събития  самостоятелно или съвместно с 

други организации и институции. 

4. Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и 

семейства, както и такива, свързани с обучението и пълноценното уплътняване на 

свободното време на децата и младите хора. 

5. Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади хора, без 

оглед на социална и етническа принадлежност. 

6. Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно 

общество чрез Интернет-комуникация и компютърни услуги. 
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7. Разширяване възможностите на читалищата за осигуряване на продължаващо 

образование, личностна реализация и нови нива на компетентност.  

 

ІІІ. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ  

 Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалище „Младост – 1983 г“. В 

неговите две библиотеки се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят 

за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те 

осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за 

привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене 

и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с помощта на различни 

методи и форми на работа, уреждане на кътове с литература, срещи с ученици, 

литературни четения и др., се създават условия за пълноценно използване на 

библиотечния фонд. НЧ „Младост-1983 г.“ се стреми към  предприемаческо поведение 

и търси иновативни подходи в дейността си и предоставяне на нови услуги. През 

2020 г. планираме предоставяне на свободен достъп до най-популярната   онлайн 

платформа с уроци за учениците. Онлайн платформата ще обхваща над 97% от 

учебния материал за учениците от 1 до 12 клас, представени на разбираем и 

интересен език.  

И през 2020 г. основните задачи и усилия ще бъдат насочени към: 

1. Превръщане на двете читалищни библиотеки в съвременен обществен информационен 

център, полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно 

осигуряване на гражданите; 

2. Обновяване на библиотечния фонд чрез участие с проекти в програми на 

Министерството на културата и други дарения и др.; 

3. Продължаване процеса на автоматизирана обработка на библиотечните документи. 

4.  Прочистване и отчисляване на физически остарели библиотечни документи от 

наличния фонд ;  

5.  Организиране на културни събития, свързани с или посветени на книгата;  

6. Включване в плана на библиотеката на конкретни дейности за работа с подрастващите и 

приобщаване към читателската аудитория; 

7.  Повишаване квалификацията на библиотечните специалисти, чрез участия в семинари 

и организирани обучения от Методичен отдел при НБ „Иван Вазов”- Пловдив. 

8. Осигуряване на свободен достъп до онлайн платформа с уроци за учениците, 

обхващаща над 97% от учебния материал за учениците от 1 до 12 клас, представени 

на разбираем и интересен език.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
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ІV.  ПОСТОЯННИ ФОРМИ НА ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ 

            1. Школа по изкуствата  

1.1 Детска музикална школа „Младост“  - пиано, китара, солфеж.                                     

През учебната 2019/2020 година учениците от Школата ще вземат участия в културните 

събития, 

 провеждани от читалището. Ще проведат традиционните си самостоятелни концерти – 

Коледен, Мартенски, Годишна продукция. Талантите от Музикална школа „Младост“ ще 

вземат участие в  национални и международни музикални конкурси и фестивали:  

 Vivapiano – международен фестивал за пианисти непрофесионалисти – гр. 

София. 

 Конкурс за певци и инструменталисти „Медени звънчетао“ – гр. Пазарджик 

 Празник на младите таланти  -  гр. Хасково.  

 Национален музикален конкурс  “Милчо Петров” – гр. Пловдив. 

 Национален фестивал на школите по изкуства организиран от НЧ „Христо 

Ботев” – гр. Пловдив 

 Фестивала за Театрално, Музикално и Танцово Изкуство „Рошавата котка”. 

2.  Курсове по английски език за деца и възрастни.  

3.  Детска творческа академия „Различното лято” 

Инициативата на Читалището за организиране на летни занимания за деца стартира през 

2007 година и с всяка изминала година  придобива все по-голяма популярност и увеличава 

броя на участниците. През 2020 година  Академията ще продължи своята работа с  

образователни, занимателни, творчески, познавателни и спортни модули. Разработва се 

подробен план за дейността за всеки ден от месеца и с него се запознават както 

участниците, така и техните родители.   

V.  ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО 

 Читалището е място за обмен на информация и хранилище на нематериалното културно 

наследство и има ключова роля  за развитие на партньорства между културни, 

образователни и неправителствени организации с включване на граждани и доброволци от 

различни  социални и възрастови групи в многообразието от дейности, които развива. 

Читалището е място, в което любителското  творчество е най-силно застъпено. Участието 

в различните състави, групи, формации не дава степен на образование, но предоставя 

знания и умения, които са добра основа за желаещите да се занимават  с изкуство.   
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Една от основните задачи на Читалището през следващата година ще бъде запазването на 

сега действащият смесен вокален състав „Слънчева  Тракия” с художествен ръководител 

Иван Пехливанов и клавирен съпровод от Ирина Петкова, наброяващ 24-28 участника . В 

същото време, Читалището ще продължава да е отворено към разкриване на нови състави 

при наличие на интерес или по инициатива на местната общност, ако има съответната 

възможност – финансова, материална, техническа. Ще продължат усилията за осигуряване 

на по-добри условия за репетиционна дейност и обучение. Ще се потърсят възможности за 

повишаване качеството на културния продукт и за неговото по-широко реализиране.  

През 2020 г. музикалният състав ще има следните участия:  

 Февруари - „С чаша вино и „валентинка” да посрешнем празника”  – съвместно 

с клуб „Идея”. 

 Март - Традиционен мартенски  концерт на читалищни  любителски колективи, 

организиран от Общински читалищен съюз. 

 Април -  Дни на възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”  в гр. 

Клисура, иниациатива на Народно читалище „20 Април 1876 г.” 

 Април - Фестивал на руската и българската песен 

 Май – Самостоятелен концерт посветен на 24 май -  денят на българската 

просвета, култура и писменост. 

 Октомври –   Участие в концерт, посветен на деня на музиката, поезията и 

възрастните хора. 

 Октомври - Самостоятелен концерт посветен на 1 ноември – Денят на 

будителите. 

 Ноември -  Осемнадесети национален фестивал на патриотичната песен  в гр.  

София  

 Декември – Самостоятелен коледен концерт „С песни под елхата да посрешнем 

Коледа”. 

 

               VІ.  КЛУБНА ДЕЙНОСТ 

               Клуб „Идея” -  утвърждаване ценностите на гражданското общество в район 

„Тракия” чрез свободен обмен на идеи, информация и развитие на партньорство. В Клуб 

„Идея“ има изградени три секции „Доверие“, „Здраве“ и „История“. Срещите  са всеки 

вторник от 14 до 17 часа. Работи се с конкретен  план за предстоящи събития. 

                

               Скаутски клуб „Младост”  
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              „Бъди подготвен” е девизът на младите скаути, участници в клуба. И през 2020 

година основна цел ще бъде подпомогнем развитието на всеки  член, като разгърнем 

неговия потенциал – физически, духовен, интелектуален, обществен, като подкрепим 

неговото съзряване и допълни това, което образователната система пропуска.  

 

VІІ.  КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  

Културният календар  по месеци е изцяло подчинен на националния и общински календар 

на значимите дати и събития през  2020 г.    

Януари  

 “В света на приказките“- литературно утро с деца от ДГ „Кремена“, посветено 

на 235 г. от рождението на Якоб Грим. 

 „Баба – това е титла, а не просто обръщение“ - почит и уважение към 

акушерската помощ. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Обичам ти тъжните песни, народе...“- 

презентация и рецитал -  85 г. от рождението на Дамян Дамянов. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Не остарявай, любов“, Недялко  Йорданов 

на 80 години. Поет, драматург, преводач.  

Февруари 

 „С чаша вино и „валентинка” да посрешнем празника” – вечер на читалищните 

членове и приятели от клуб „Идея”с участието на СВС  

„Слънчева Тракия“.  

 Мъжеството да бъдеш със своя народ  – вечер за заветите на Левски, клуб 

„История“. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Медицината е законната ми съпруга, а 

литературата е моя любовница“ - 160 г. от рождението на Антон Павлович 

Чехов. 

 Участие в Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти -

VIVAPIANO 2018, гр.София. 

 „Традициите в бъдеще време“    –  творчески  работилница за изработване на  

мартенички с ученици и родители от СУ „Черноризец Храбър“, ДГ 

„Еделвайс“, ДГ „Т. Савичива“, ДГ „Кремена“. 

 „Добрата фея на нашето детство“ детско утро с ученици от СУ „Димитър 

Матевски“,  посветено на 100 г. от рождението на Леда Милева. 

 



18 

 

    Март 

 Мартенски концерт на талантите на Детска музикална школа „Младост“, 

посветен на 345 г. от рождението на Йохан Себастиан Бах. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Нашенците“  - 130 г. от рождението на 

Чудомир. Гостува литературен клуб „Орфей” при Народно читалище „Св. 

преп. Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград.   

 „За Вас жени” –  концерт в зала на Военен клуб с участието на СВС „Слънчева 

Тракия“. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: 110  години от рождението на любимата 

детска поетеса Леда Милева.   

 Традиционен мартенски  концерт на читалищни  любителски колективи , 

организиран от Общински читалищен съюз с участието на СВС „Слънчева 

Тракия“. 

Април 

 Детско утро под надслов „Ханс Кристиан Андерсен – великият разказвач на 

всички времена“ - гостуване на първокласници в двете библиотеки  посветено 

на Международния ден  на детската книга. 

 Общоградски Великденски концерт с участие на ученици от музикална школа 

„Младост”.  

 „Традициите в бъдеще време“ - великденски работилници с деца и възрастни 

от районните училища и детски градини. 

 Участие на смесен вокален състав „Слънчева Тракия” в дните на 

възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”  в гр. Клисура. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Помните ли Емил Зола и неговите 

романи?“, 180 г. от рождението на автора. 

Май 

 „Вечер на руската песен“ – концерт на смесен вокален състав „Слънчева 

Тракия” съвместно с певчески формации от гр. Пловдив в зала  „Съединение“. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „По пътя на българската свобода“ - 

трагичният път на Стефан Караджа и Хаджи Димитър – 180 години от 

рождението им. 

 Участие на таланти от  музикалната школа в  Национален музикален конкурс  

“Милчо Петров” – гр. Пловдив. 
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  „Музикални таланти“ - годишна продукция  на детска музикална школа по 

случай завършването на учебната година и връчване на свидетелства. 

 Участие  на ДМШ „Младост“ в  конкурс за певци и инструменталисти 

„Медени звънчета“ – гр. Пазарджик. 

 Участие  на ДМШ „Младост“ в празник на младите таланти  -  гр. Хасково.  

 „Ден на българската духовност” - самостоятелен концерт на СВС „Слънчева 

Тракия“, посветен на 24 май в залата на НБ „Иван Вазов“. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“, посветен 90 г. от рождението на Пеньо 

Пенев 

 Юни 

 “Детство мое” - детски празник, по случай  Деня на детето. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Жените в романите и в живота на Иван 

Вазов“ -  170 г. от рождението на „Патриархa“  на българската литература  

Иван Вазов.  

 Творческа детска академия „Различното лято“, която се провежда ежедневно 

от 1-ви до 30-ти юни и работи със самостоятелен план  включващ: арт 

ателиета, музикални часове по пиано, посещение на музеи и галерии, изнесени 

занимания в  парк „Лаута”, спортни игри на открито, часове с детски психолог, 

куклен театър и др. 

Юли 

  Участие  на талантите от  музикалната школа «Младост»  в Национален 

фестивал на школите по изкуствата организиран от читалище „Христо Ботев” - 

Пловдив.  

Септември 

 Подготовка на материалната база за новия творчески сезон в читалището – 

2020/2021  година. 

 Изработка на рекламни пана,флаери, афиши. 

 Сформиране на курсове, школи, състави. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Тома Измирлиев – талантливият по-голям 

брат“ - 125 години от рождението му.  

Октомври 

 “Съвременност и традиция” - презентация за услугите, които предлага    

библиотеката за ученици от горен курс на районните училища. 
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 „Приказки по телефона“ - литературно утро  с ученици от 2-рите класове на 

СУ „Ч. Храбър“, посветено на  100 г. от рождението на Джани Родари. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“ посветен  на Международния ден на 

музиката и поезията. Гостува литературен клуб „Орфей” при НЧ „Св. преп. 

Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград.   

 Национална седмица на четенето - ученици от СУ „Черноризец Храбър“ ще се 

включат в „Маратон на четенето“, литературни състезания и игри. 

 Празник на музиката и словото – участие на СВС “Слънчева Тракия“ в 

концерт за празника във Военен клуб – Пловдив 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“: "Певецът на руската душа и природа“ - 125 

г. от рождението на Сергей Есенин. 

Ноември 

 „Денят на християнското семейство - традиции и обичаи“ -  вечер, посветена 

на християнското семейство с читалищни членове. 

 Национална седмица на четенето -  „Любими приказни герои“ ще ни  гостуват 

децата от детските градини в района - ДГ“Еделвайс“, ДГ„Таня 

Савичева“,ДГ„Кремена“  и  ДГ„Десислава“. 

 Участие на СВС „Слънчева Тракия“ във фестивал на патриотичната песен в   

гр. София.   

 Музикален вторник в Клуб „Идея“: „На хубавия син Дунав“, с валсовете на 

Йохан Щраус - -син - 195 години от рождението му. 

Декември                               

 „Традициите в бъдеще време“  – творчески  работилници за изработване на 

сурвачки и картички за Коледа. Представяне на характерни коледни обреди. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“, посветен на 140 г. от рождението на 

Йордан Йовков. 

 Коледен концерт на талантите на Детска музикална школа „Младост“. 

 „С песни под елхата“ - самостоятелен коледен концерт на на СВС „Слънчева 

Тракия“ в залата на НБ „Иван Вазов“с гостуване на фолклорни формации от 

читалища от Община „Марица“.  

VІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

1. Кандидатстване с проекти по програмите на: 
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 Компонент 2 „Мобилност“ по Наредбата за финансиране на инициативи в 

сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община 

Пловдив. 

 Компонент 3 „Гражданска активност“ по Наредбата за финансиране на 

инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития 

на Община Пловдив. 

 Програма “Пловдив за младите” към Община Пловдив.  

 Проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност  - 2020” при МК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................... 

          /Е. Каблешкова/       

 

 

 

 


