
 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“ -  ГРАД ТРЯВНА 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

През отчетния период въпреки трудностите, които ни съпътстваха 

през всичките тези години, като недостатъчното финансиране, 

демографската криза, застаряване на съставите, ние с гордост можем да 

заявим, че успяхме да съхраним и развием дейността на нашето читалище. 

Читалището, като най-голям център за духовното издигане на 

населението на нашата община продължи да дава възможност на всеки 

един гражданин да се развива и обогатява в зависимост от наклонностите 

си. Читалищната сцена бе предоставена на гостуващи артисти и спектакли 

от всички жанрове на изкуството. На нея се осъществиха и всички 

празници и благотворителни концерти на училищата и детските градини в 

нашата община. 

НЧ „П. Славейков 1871“ гр. Трявна продължи да развива трите 

основни направления от дейността си, а именно: художествена 

самодейност, школа по изкуства и библиотечна дейност. 

 

През 2021 г. нашето читалище ще чества 150 г. от основаването си. 

Както повечето от читалища и нашето е основано за прикриване на 

революционната дейност на българите. Първата постановка на театралната 

сцена е „Многострадалната Геновева“.  

Следващия сезон ще е паметен за театралния колектив при 

читалището. 

През последните няколко години театралния състав подържа по 2 

постановки. „Жена ни е светица“ е пиесата с която нашия колектив е 

завоювал голямата награда на фестивала камерни форми „Езоп-свободата 

на роба“ в гр. София. С тази постановка успешно се представихме на 

сцената на гр. Поморие както и завоювахме 2 място на фестивала за 

камерни спектакли в гр. Свищов през м. март 2019г. 

Националните Славейкови празници бяха открити по традиция от 

нашия театрален колектив с пиесата „Хазарт“ от Валентин Красногоров  и 

режисьор Николай Узунов. 

Народно читалище “Пенчо Славейков 1871“ 
гр. Трявна, ул. “Ангел Кънчев” № 33, тел: 0677/6-25-73; e-mail: chitalishte_tryavna@abv.bg 
 

 



Успешно бе и представянето на „Театрални празници Трявна - 2019“ 

през м. Септември, съвместно със състави от Козлодуй, Каварна и Нова 

Загора. По традиция театралния състав  участва с всички останали 

колективи на читалището на 06.12 – Празника на НЧ „П.Славейков 1871“. 

ТА „Трявна“ с р-л Илия Сираков през настоящата година предстои 

да чества 65 години от основаването си. Изминалия отчетен период бе като 

подготовка за този голям юбилей. 

По традиция ТА „Трявна“ участва в концерт „По терлици в Габрово“ 

през м. Април, а за коледния концерт бе домакин на съставите от Габрово 

– ФТА „Сивек“ и ТШ „Лиана“ и ФА „Развитие“ – гр. Севлиево. 

По покана на колегите от НЧ „Пробуда 1924” - гр. Плачковци ТА 

„Трявна” участва на празник за  Гергьовден. А на 1-ви ноември заедно с 

хор „Еуфоника“ се представиха достойно в юбилейния празник на 

Плачковското читалище. 

За гражданите и гостите на гр. Трявна през м. Април ТА „Трявна“ 

съвместно с „Тревненски сокай“ и детски танцов състав изнесоха 

самостоятелен Великденски концерт. 

По традиция нашият ансамбъл бе домакин на МФФ „Трявна 2019“ с 

участия на състави от Египет и Панама. А през м. Август представи града 

ни и България на международния ФФ в гр. Кобулети – Република Грузия 

съвместно с участници от Литва, Румъния, Словения и Грузия. 

Детския танцов състав с р-л Софрони Минков продължава своята 

дейност. За съжаление трудното танцово изкуство води и до текучество, но 

в момента основния състав успешно се готви за предстоящия юбилей на 

ТА „Трявна“ и домакинство на празника „Балкана пее и разказва“. 

Танцов клуб „Тревненски сокай“, освен че участва в посочените по-

горе концерти, бе и домакин на Танцова школа„Общество за фолклор“ – 

Габрово, а през месец октомври се включи и в  Националния събор за 

изпълнители „Северняшки гайтани” – гр. Севлиево. По тяхна инициатива 

през месеците юни и юли всеки понеделник се състояха хоротеки на 

открито - на площада пред читалището. 

Хор „Еуфоника“ с р-л Виолета Сиракова взе участие в културния 

живот на града ни с обогатен репертоар. Бяха осъществени съвместна 

литургия с хора при храм „Св. Георги“, както и самостоятелен 

великденски концерт в параклис „Св. Георги“. Хора взе участие в 

националните Славейкови празници с трио „Сопрано“ и при откриването 

на скулптурата на Пенчо Славейков. Хорът успешно приключи 2019 



година с коледен концерт с участието на Григор Николов, Софрони 

Минков и Йоана Скендерова. 

 

Библиотеката продължава своята роля, свързана с информационната 

грамотност, с достъпа до глобалната мрежа и ползването на електронни 

услуги. Осигурява се публичен достъп до информация в печатен (книжен) 

формат  и електронен вид. От съществено значение е комплектуването на 

фонда с нова художествена и специализирана литература да съвпада с 

читателското търсене. 

През 2019 г. са регистрирани 663-ма читатели. 9524 са посещенията в 

библиотеката като 3100 са в компютърната зала. Литературата, ползвана от 

читателите е 16630 тома. Набавените и регистрирани библиотечни 

документи са 589. От тях 212 тома е закупената литература – 79 тома са 

закупени със средствата от читателски карти, а 133 тома  – от одобрен 

проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност” на Министерството на културата  на стойност 

1198.36 лв. Дарените книги са 377 тома на стойност 1958,77 лв. Най-

голямото дарение – от 211 тома – детски книжки и игри, получихме от 

Българската библиотечно-информационна асоциация и Министерството на 

образованието. Останалите дарения са от читатели и гостуващи автори. 

Похабената и отписана от фонда на библиотеката литература е 350 

тома. С решение на Настоятелството към читалището отчислената 

литература се предлага за продажба от 0,20 до 0,50 лв. 

Периодичните издания са малко на брой. Списания не получаваме, а 

вестниците са 7, като 3 броя от тях са абонирани от дарители. 

Бележити дати и годишнини отбелязваме чрез витрини, библиотечни 

уроци и презентации. 

Информационният център се посещава от различни възрастови 

категории, от постоянни читатели, временно пребиваващи, както и от 

чужденци. Извършват се услуги на граждани за сканиране на документи и 

прехвърлянето им на преносим носител или изпращането им по електронна 

поща, сканиране на статии от книги и периодични издания. Оказва се 

помощ на желаещи в търсене на работа, изготвяне на документи за 

кандидатстване, закупуване на самолетни билети, резервация и закупуване 

на билети за концерти и театрални постановки, през съответните 

платформи.  Създадена е страница във Фейсбук, в която текущо се 

отразява цялостната дейност на библиотеката и читалището.  



През изминалия отчетен период се проведени множество 

индивидуални обучения на граждани по начална компютърна грамотност,  

ползване на интернет и работа със смарт устройства. 

На 28 май се проведе литературна среща - разговор с творци от 

Дружеството на писателите - Габрово. Присъстваха Христо Мандев, 

Минчо Минчев, Емилия Търновска и Росица Кънева. Те представиха 

алманаха за литература и изкуство "Зорница" и собствени творби - поезия, 

проза и творчество за деца. 

18 април - Международния ден за опазване на паметниците на 

културата, отбелязахме с деца от Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция, като се задаваха гатанки, които са част от нематериалното 

културно наследство. 

По случай световния ден на книгата деца от 1-вите класове на 

Славейковото училище и 4-ти клас на ОУ „Проф. Пенчо Николов Райков” 

се забавляваха с презентации на различни приказки, молбата на книгата и 

много гатанки. 

През месец юли се организираха летни занимания с деца от 

предучилищна възраст и ученици до 4 клас. Създадохме една интересна 

среда, пълна с позитивни емоции. Децата четоха приказки, рисуваха герои 

от вече прочетените истории, изработваха картички, играха на различни 

игри.  

По случай Европейската седмица на кодирането (за трета поредна 

година) през месец октомври, специалисти от Регионална библиотека 

"Априлов-Палаузов" - гр. Габрово, гостуваха в компютърната зала и 

показаха как се програмира и управлява робота Финч. Роботът е 

предназначен да подпомага овладяването на различни езици за 

програмиране. Децата много бързо усвоиха програмирането на робота, 

умело го управляваха и искрено се забавляваха. 

В националната седмица на четенето, библиотеката посрещна деца 

от предучилищна подготвителна група от СУ „П. Р. Славейков”, четохме 

детски произведения от български и чужди автори. 

Библиотеката взе участие и в Коледното четене за ученици от СУ „П. 

Р. Славейков” и ОУ „П. Н. Райков” с мултимедйната презентация „Боби и 

тайните агенти на Дядо Коледа”. 

Надяваме се библиотеката да продължава утвърждаването си като 

важен модерен институт, наследник на богатите традиции на миналото. 

 



За своята 65 годишна дейност ШИ „Янко Мустаков“ се запази като 

единствен институт в града за музикално обучение и развитие на 

музикално естетическия вкус на подрастващите. Радостен е фактът, че 

въпреки промените и трудностите, все още има желаещи да свирят, пеят и 

танцуват, и в сравнение с минали години , този интерес се запазва. През 

настоящата учебна година в Школата се обучават около 60 ученика, 

разпределени в класовете по пиано, акордеон, китара, народно пеене и 

гъдулка. Като бройка най-голям е интересът към пианото – 34 деца, 

фолклор -14, акордеон – 6 и китара – 2. Някои от децата изучават по 

няколко специалности едновременно: например пиано и фолклор, 

акордеон и фолклор, а някой от тях посещават и народни танци. Учениците 

от първите три години паралелно с инструмента посещават и груповите 

занимания по солфеж, което спомага за напредването им по съответния 

инструмент. 

Работата в индивидуалните часове по инструмент или народно пеене 

е насочена към подготовка на децата за класовите продукции в края на 

всеки срок и за концертите през годината. Учениците от класа по народно 

пеене и гъдулка с преподавател Николина Кирилова са на възраст от 7 до 

15 години. Интересът на децата към народната песен продължава да е 

голям и те с ентусиазъм посещават часовете. Освен песни от нашата 

северняшка фолклорна област изучават и песни от останалите области. 

Всички деца от класа пеят и в групата за автентичен фолклор, която се 

запази във времето. Групата е канена да участва в почти всички градски 

празници: тържествата по случай 3 март, 24 май и 1 юни - деня на детето, 

запалване светлините на Коледната елха на 3 декември. Към участията на 

групата добавяме и тези в празниците на двете училища в града, 

различните събития организирани от музея, както и участието в „Балкана 

пее и разказва“ в гр. Дряново. През цялата година в класа по фолклор кипи 

и трескава подготовка за регионалните и национални конкурси. 

Регионалният конкурс „Златен Славей“ гр. Габрово е очакван от всички 

деца и те с удоволствие участват в него – индивидуално и в групи. Ивон 

Иванова получи Първа награда, а Андреана Иванова – Втора. Като дует 

Радосвета Колева и Лора Стефанова взеха Първа награда; Мариела 

Черкезова – също получи Първа награда, а Марк Константинов – 

специалната награда на РЕКИЦ- гр. Габрово и участва в Коледния концерт 

на ансамбъл „Габровче“. Учениците по фолклор редовно участват и в 

Националния конкурс „Дунавски славей“- гр. Русе. Като вокална група 



децата получиха Първо място, а на Дария Димитрова журито присъди 

Трето място. 

От няколко години към Школата се утвърди и вокалната група 

„Бърборани“ с р-л Мая Рачева. Интересът на децата за участие в групата 

продължава да е голям. Сред изявите на групата са: участие в празничната 

програма за 24 май; участие в „Балкана пее и разказва“ в гр. Дряново; 

участие в спектакъла за толерантността между страните в Европа на 21 

юни; участие в програмата за запалване на Коледната елха на 3 декември; 

участие в събитието „Спортист на годината“ на 18 декември;участие в 

Коледен концерт на Неделно училище към храм „Св. Николай 

Чудотворец“. 

Учебната година в Школата ще продължи до 10 юни. В момента тече 

подготовка за класовите продукции и концертите пред началните класове и 

Детските градини. В тези концерти участват всички ученици на школата, 

като се изявяват пред своите съученици. 

С Годишният концерт, в който участват най-добре подготвените 

ученици от всички класове, Школата ще завърши учебната година. 

 

През изминалия период Читалищното настоятелство провеждаше 

редовни заседания, на които се приемаха решения за такси в Школата по 

изкуства, бюджета на читалището и др. 

Благодаря на всички участници в художествените колективи, на 

членовете на Читалищното настоятелство и на всички служители на 

читалището за всеотдайната им работа през изтеклия едногодишен период. 

 

КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2019 година 

 

М. Март 

1. 22 и 23 март – участие на Театрален състав в Национален фестивал 

на любителските камерни и кафе-театри в Свищов с постановката „Жена 

ни е светица“ – II-ра награда  

2. 28 март – Концерт с „Дъх на пролет“ с ученици от Национално 

училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ Стара 

Загора и ВГ „Бърборани“ към НЧ „П.Славейков 1871“ 

 

М. Април 

1. 17 април – Концерт на ВИГ „Сигнал“  



2. 19 април  - Участие на ТА „Трявна“ в концерта „По терлици в 

Габрово “   

3. 25 април – Великденски концерт на  ТА „Трявна“ , „Тревненски 

сокай“ и Детски фолклорен танцов състав към НЧ „П.Славейков 1871“ 

 

М. Май 

1. 5 май – Концерт на открито „На мегдана“ съвместно участие на 

„Тревненски сокай“ и ТШ „Общество за фолклор” -  Габрово 

2. 7 май – Участие на ТА „Трявна“ и  хор „Еуфоника“ в концерта 

„Гергьовден“ гр. Плачковци 

3. 12 май - Концерт на хор „Еуфоника“ в параклиса „Св. Георги“ 

4. 17 май - Театрален състав към НЧ „П.Славейков 1871“ изнася 

представление в гр. Поморие с постановката „Жена ни е светица“ 

5. 19 май – Концерт на хор „Еуфоника“ в църквата „Св. Георги“ 

6. 22 май – Театър на Народната армия гр. София гостува с 

постановката „Секс, наркотици и рокендрол“ 

7. 28 май - Литературна среща - разговор с творци от Дружеството на 

писателите - Габрово 

 

М. Юни 

1. 3 юни – Годишен концерт на Ш.И. „Янко Мустаков“ 

2. от 6 до 9 юни - Провеждане на Славейкови празници –  

- „Хазарт“ - Театрален състав към НЧ „П.Славейков 1871“  

- „Господин Хуан Дон Жуан“ – Арт - театър София  

- „Пътят към Афродита“ – Народен театър „Иван Вазов” - 

София 

- „Всичко е добре, когато свършва както Ви харесва“ – Театър 

Тополовград 

3. 28 юни – „ Милионерът“ - Театрален състав към НЧ „Пробуда 

1924”   

 

 М. Юли 

1. 20 юли – Концерт на Григор Николов, Софрони Минков и 

Станимир Станев 

2. 26 юли  - Провеждане на Международен фолклорен фестивал с 

участието на ТА „Трявна, Египет и Панама 

3. от 31 юли до 7 август – Турне на ТА „Трявна“ в Република Грузия 

 

М. Август 

1. от 6 до 11 август – II-ри международен музикален конкурс за 

изпълнители „Арт фестивал – Трявна“ 

 

М. Септември 



1. от 6 до 9 септември - Провеждане на Театрални празници – гр. 

Трявна, с   участието  на:  

- „Руска лотария“ – гр. Козлодуй 

- „Двубой“ – гр. Нова Загора 

- „Хазарт“ – гр. Трявна 

- „Прелъстяването“ – гр. Каварна 

 

М. Октомври 

1. 18 октомври – Представление на ученици от НПГ по КТС гр. 

Правец с постановката „Вражалец“ 

2. 31 октомври  - Представление „Маршрутка“ - Театър „Иван 

Димов” – гр. Хасково 

 

М. Ноември 

1. 7 ноември – Музикален театър „Пейката“ - Танцово студио 

„Бордо” - гр. Троян 

2. 21 ноември – Участие на ТА „Трявна” в юбилей „60 години ТА 

Севлиево“ 

3. 28 ноември – Участие на ТА „Трявна” и хор „Еуфоника“ в 

празника на читалище „Пробуда 1924“ гр. Плачковци 

 

М. Декември 

1. 6 декември -  Празник на читалището с програма от самодейци. 

2. 10 декември – Библиотеката взе участие  в „В приказния свят на 

коледа“ – коледно четене за деца и ученици с мултимедийна презентация 

4. 17 декември - Коледен концерт на  хор „Еуфоника“ 

5. 19 декември - Коледен концерт на  ТА „Трявна” с участието на ТА 

„Развитие“ Севлиево, ТА „Сивек“ Габрово и ТШ „Лиана“ Габрово. 

 

 

 

 

 

 

 

      Илия Сираков 

      Председател НЧ”П. Славейков 1871” 

 

 

 

 

 

 


