
  
                   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ-1945” 

                                  гр..Пловдив, ул.”Христо Г. Данов”20, тел.032/622509, e-meil: 
shalomchitalishte@abv.bg 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------   

  
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

 ЗА    ДЕЙНОСТТА  - 2019г. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

     Докладът за дейността на Народно читалище  „Шалом Алейхем-1945“  отчита изпълнението на 
дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в изпълнение 
на  чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, Културния календар и реализираните проекти  
през 2019 година. 
    През отчетния период, обхващащ   януари - декември 2019 г ,работихме  не само за продължава - 
нето  на създадените и   утвърдени вече дейности, но и преосмисляйки  приоритетите  за работата в 
читалището, се стремяхме да ги осъвременим и обогатим. Година белязана от  предизвикателството 
за  Културен център успешно вписал се в представянето на Пловдив като европейска столица на 
културата 
    Читалище „Шалом Алейхем-1945“ и през 2019г. доказа, че е предпочитано място за културни съ- 
бития , просветна и творческа дейност, място за срещи и общуване .Работихме  с всички възрастови 
групи -  деца  и техните родители, с  ученици и студенти,  работещи и пенсионери, с хората от еврей- 
ската и другите етнически общности . Работа  съчетала традиция, културно многообразие и креатив- 
ност..    
           
  
     II. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ на които бе подчинена  работа през 2019г. бяха:  
1. Обогатяване на културния  живот, социалната и образователна дейност чрез предоставяне на 
културно-просветни продукти; 
2. Утвърждаване на читалището като общодостъпен център за библиотечно-информационно 
осигуряване; 
3.Засилване   партньорството на читалището с местна власт,  образователни институции, НПО, 
медии и институции и в други региони;  
4. Активно участие  в  дейности свързани с представянето на гр. Пловдив като европейска столица на 
културата през 2019г.; 
5. Изграждане и развитие на ценностна система у децата и младите хора, и работа с родители чрез 
прилагане на нови интерактивни форми.  
 
III.ДЕЙНОСТИ   за постигане на целите 
 
1.БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 
 

      Библиотеката, винаги е била един от 
приоритетите на читалищното ръководство   и 
тясно  свързана  с обслужването на еврей- 
ската общност. Радостно е, че обработката и 
картотекирането на книгите  е съобразена със 
съвременните изисквания  на библиотечното 
дело. С постепенното въвеждането на прог -
рамните продукти , новите технически сред -
ства и компютрите предоставени по проект 
„Глобални библиотеки – България”, библио -
теката ни се нарежда  в семейството на воде- 
щите библиотеки  не само  в гр. Пловдив, но и 
в страната. 
   Към 30 декември 2019 година библиотечния фонд наброяваше 15 091 тома книги като всяка година   
книжният фонд се обогатява в зависимост от търсенето и предпочитанието на читателите ни.През 
2019 година за читалищната библиотека са закупени 188 нови б.д.  на обща стойност 2366 лв. и пери- 
одични издания – 2бр.Отчислените книги като физически изхабени са 310. Броят на читателите е 307, 
заети  са 9077 б.д. 
Относно направените справки в библиотеката, през 2019г. бяха   за подготовка на дипломни работи 
на тема  Юдаизъм ,както и за  занаяти и препитание на евреите в България, образователна система 



на Древна Юдея.Справки са направени и за живота и делото на Джек Лондон, Душо Хаджидеков, Хр. 
Г. Данов и др. 
 Успешни бяха написаните проекти от библиотекара Анета Пендакова с които читалището  кандидат- 
ства  към МК по Програмата „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информира- 
ност’ първа и втора сесия. От първата сесия бяхме финансирани със 1123лв. , а от втората сесия със 
1089лв. 

   Компютърното оборудване предоставено по Програма "Глоб@лни 
библиотеки" даде възможност да се организират  5 групови обучения  и 
69 индивидуални  в начална компютърна грамотност на въз- раст над 
18год Те включваха базови познания за работа с Windows 7 и Windows 8 
- копиране на файл, копиране и вмъкване на информация,работа с 
ексел, използване на таблици, архивиране на файло -ве,прехвърляне на 
файлове от компютър към друго устройство , презентация със звукове, 
картини и образи. Обучените ползватели получиха възможности за 
информираност, умения за търсене на ин -формация в 
интернет,ползване на социални мрежи, както и  оформяне на 
автобиография и кандидат- стване за работа онлайн, онлайн резервация 
през booking.com, сканиране на документи, набор на  протоколи. 
 Уникалните ползватели на ИКТ са 87, а регистрираните посещения- 339.       

   Библиотеката, като част от читалищната структура, организира и реализира много и разнообразни 
културни мероприятия. Традиционно  се работеше  с  клубовете към читалището и клубовете към ОЕ 
" Шалом" Пловдив за съвместно  отбелязване на   значими събития  от националния и  от еврейския 
календар.Представяне на еврейските празници с презентации и изложби – Пурим, Песах,  Сукот и 
Ханука. 
    С жените на клуб „Здраве” при ОЕ”Шалом” бе представен дебютния роман на Емануил Бергман 
„Магията”,  а също така и беседа за живота и дейността на Стивън Конг.Заедно с представител на 
синагогата на гр.Пловдив немски туристи, евреи бяха запознати с творчеството на Ивет Анави, чийто 
сто годишен юбилей бе честван в края на годината. 
 Целогодишно се организираха в библиотеката   посещения  на  групи от ЦДГ "Майчина грижа",ЦДГ 
„Снежанка” , ученици от  училище "Класик" и  ХГ”Св. Св. Кирил и Методий”, запознавайки се с библио- 
теката, правилата в нея и възможностите, които им предлага.  
     Съвместно с децата от ДГ”Снежанка”  бе реализирана творческа работилничка за изработка на 
феи и цветя от естествена вълна, като партньори на проекта „С Пловдив в сърцата”, а през цялата 
година с реализацията на проекта „Забавления без край” ,финансиран от Община Пловдив всеки 
четвъртък разказвахме и четяхме приказки с деца от най-ранна детска възраст и техните родители. 
Библиотеката е с активно участие и при сбирките на  Литературния клуб „Шули Бело” където се 
провеждат обсъждания и дискусии. 
  
2.ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 
 

 През годините   МУЗИКАЛНАТА ШКОЛА се утвърди като една от  
най-добрите школи в Пловдив .Тя  включва класове по  специалностите:   
- китара с преподавател Хари Нигохосян;    
 -цигулка с преподавател Борислава Василева; 
- пиано  с преподавател  Стела Консулова. 
През 2019 година в  школата са обучени над  70 деца.  
Благодарение на всеотдайността и педагоги- ческите  
способности  на преподавателите, възпитаниците на 
 школата участваха  в редица градски концерти,  автори 
тетни национални  конкурси и фестивали, а именно: 
 - Великденски концерт на читалищните МШ в гр.Пловдив  ;   
-  Фестивала на класическата китара"Поколения"  
   Пловдив в Балабановата къща;  
- Национален фестивал на школите по изкуства – 
организиран от НЧ“Христо Ботев“; 



- XVIII Национален музикален конкурс "Милчо Петров"Пловдив 2019; 
- Градски Коледен концерт организиран от кметството на р-н Централен. 
  Доказателство за доброто обучение и участия са завоюваните  нагрди от възпитаниците на школата:   

- I-во място   ансамбъл – Младежка китарна формация „Шалом” от  XIX  Национален музикален 
конкурс "Милчо Петров"  

- II -ро място-цигулка – Тодор Петров от   от XIV Национален фестивал на музикалните школи 
организиран от  НЧ”Христо Ботев” гр. Пловдив 

- II -то място-цигулка – Симеон Стойчев  от XIV Национален фестивал на музикалните школи 
организиран от  НЧ”Христо Ботев” гр. Пловдив-  

 
   3 ЕЗИКОВИ  КУРСОВЕ  
 

  Друга основна дейност,която продължи да развива Читалище "Шалом Алейхем-1945"през 2019г.това 
са езиковите курсове по : 
-ИВРИТ с преподавател Цветка Бенвенисти; 
-БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ / индивидуално обучение/ с преподавател  Светла Караянева; 
-КУРС ПО НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ  /групово и индивидуално/  с преподавател Анета 
Пендакова по Програма „Глобални библиотеки“.  
За съжаление по- строгия пропускателен режим на сградата въведен от ОЕ”Шалом през втората по-
ловина на годината с охранителна фирма наета от вън, изключително много затрудняваше провеж- 
дането на каквито и да е дейности след 18.00ч.Необходимо е да заплащаме на портиера допълнител- 
на сума за извънредните часове, което е непосилно за нас.Многократно сме отправяли искане към 
Община Пловдив за предоставяне на помещения, но все още нямаме решение на проблема. 
  
 
4.КЛУБНА ДЕЙНОСТ 

И през 2019 г. усилията ни бяха насочени към  превръщането на   читалището   в привлекателно 
място за общуване и споделяне .Успешно продължи работата си ЛИТЕРАТУРЕН  КРЪГ- ЦЕНИТЕЛИ НА 

СЛОВОТО„Шули Бело” с ръководител Стойчо Божков към който се присъединиха и  нови членове . 
Клубът  даде  възможност на  пишещи хора , да  четат и обсъждат  своите творби пред аудитория, да 
споделят и анализират.Сбирките на клуба се провеждаха  всеки първи четвъртък на месеца. 
  КЛУБ „Приятели на книгата“ започнал през 2017г. продължи своята  дейността  със сбирки всеки 
четвъртък от 19.00ч. Младите  хора  споделяха мнения за нови книги , четяха откъси от тях и  диску- 
тираха.Бяха представяни автори и новозакупените книги в читалищната библиотека,провеждаха се 
доброволчески инициативи, а също така и активно се включваха в събитията за отбелязване на беле- 
жити годишнини. Радваме се че в нашата работа ,младежката аудитория е част от нас. 
  Не е тайна , че след 1990г. се наблюдава спад на интереса общо към читалищата.Ето защо ние  
решихме да  започнем работа с най малките като още в най-ранна детска възраст да създадем 
възможност за досег на детето до различни форми на изкуство и   интерес към книгите. 
   През 2017г. по проект  "ЗАБАВЛЯВАМЕ СЕ И ТВОРИМ  ЗАЕДНО С МАМА", финансиран от Община Плов- 
див  бяха открити  три нови пространства за най малките от 1 до 3 години, които успешно продължиха 
своята дейност и през 2019г. чрез проекта „ ЗАБАВЛЕНИЯ БЕЗ КРАЙ ”, също финансиран от Община 
Пловдив  :   

 
МУЗИКАЛНО СТУДИО  "Кречетало" със занимания  всеки  

вторник  и четвъртък от 11.00ч. с препода -вател Стела 
Консулова; 

  
  
 
 
 
 

                      
 
 



  
 

   АРТ АТЕЛИЕ "Вълшебните пръстчета"- със               
     преподавател  Ваня Пелтекова;  
 

 -ДЕТСКА ЧИТАЛНЯ "Забавните  буквички"-   със занимания  
всeки четвъртък с водещ библиотекарката Анета 
Пендакова;    
    Децата  заедно със своите майки, се  забавляваха 
като пееха, танцуваха, рисуваха и четяха детски                                                                                     
книжки. Бяха  проведени над 120 занимания с участието 
на 132  деца   и над  840 посещения . Цифри, които 
показват че сме на правилният път, че читалището е мястото за среща с изкуството и детската 
възраст е златният век за познанието. 

    Новото в проекта през 2019г. бе ,че ние го надградихме и 
открихме  още едно пространство – „Растем заедно”,където  
с участието на психолога Стефка Кюлханова родителите 
чрез презентации и разговори имаха възможност да се 
запознаят с развитието на децата .Бяха дадени съвети и 
напътст- вия за възникнали проблеми.   
   Екипът на читалището вярва в българската поговорка че 
„Ако посеем днес, утре ще пожънем уро- жай“ така че 
очакваме,   децата престъпили днес прага на   читалището  , 
утре са  нашите бъдещи читатели , възпитаници в  
музикалната ни школа, публиката  на нашите събития. 

   
 5. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО 

 През 2019г.   ВОКАЛНАТА ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ „НЕЗАБРАВА” с худ. ръководител 
РЕНИ ГОРИНОВА, група ползваща се със заслужена популярност и авторитет редовно провеждаше 
репетиции и имаше своя пълноценен живот с   репертоар от    градски песни  и еврейски песни на 
иврит и ладино.Съставът е с  многобройни, концертни изяви и участия във фестивали и празници: 
-  Национален фестивал на старата градска и шлагерна песен "Красив роман е песента" гр.Велинград 
със спечелено III място за група и индивидуална награда на Рени Горинова; 
- Прекрасна си мила родино” ХХI Празник на туристическата песен-Казанлък; 
-  Групата взе участие и в Пролетня  концерт на читалищните любителски  състави; 
 - в градския  концерт посветен на  международния ден на възрастните хора и градския  Коледен  
концерт на пенсионерите  в ДНА; 
 Продължи и традиция с изнасянето на  коледни концерти от   ВГ“Незабрава“  в 
домове  за възрастни хора .Репетициите на групата се провеждат в големия 
салон на ОЕ”Шалом  за което изказваме и нашата благодарност към 
Председателя на ОЕ”Шалом” . 
 
6. КУЛТУРНA    ДЕЙНОСТ  

         Читалище „Шалом Алейхем- 1945“ се намира  в центъра на гр.Пловдив 
и това го прави естествен център за провеждане на културни събития.     
6.1.Безспорно  най- голямата проява, която читалище "Шалом Алейхе-1945"  
организира това бе  19-то  издание на   НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН 
КОНКУРС "МИЛЧО ПЕТРОВ"- ПЛОВДИВ 2019 , конкурс станал традиция и 
визитка на читалището ни.   
   И тази година в него се включиха представители от   гр.Сливен, 
гр.Габрово, гр.София,  гр.Шумен ,    гр. Казанлък, гр. Пазарджик  и др. 
Един конкурс доказал се във времето и дал възможност не само за 
изява, но и за срещи  на преподавателите. Конкурсът отново бе 
финансиран по Програма "Пловдив за младите" на Община Пловдив , 
което позволява високото ниво за неговото провеждане .      



Участниците бяха оценявани от  жури в състав : Председател  академик Николай Стойков и членове 
проф.Живка Личева, доц.Мариана Митева, доц. Милена Вълчева, Анелия Сталева ,Дарина 
Кантарджиева. Тук искам да благодаря на ръководството на ОЕ“Шалом“ и неговия Председател инж.  
Светлозар Калев за предоставените зали за нормалното провеждане на конкурса. 
6.2 Както всички знаем на 13.01 бе Откриването на голямото събитие за ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА 
СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА и нашето читалище бе част от него като се включи в Детската програма на 
ОТКРИВАЩИЯ УИКЕНД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За малките ни приятели и гости на Пловдив бяхме  организирали     
 -  Арт работилничката „Ние сме всички цветове” , където всяко дете нарисува своето „настроение” и 
след това  бе подредена изложба със създадените творби. 
-  Музикално  пътешествие  – забавление за най-малките като всички участници зарадвахме с 
подарък- шалче с логото на европейската столица на културата  
6.3.В последните години ориентирахме политиката на читалището ни   към привличане  на нови 
публики.  Ето защо, през цялата година  във вторник и четвъртък   в Детското музикално студио 
„Кречетало“  в читалището се  организираха   Детски  музикални  матинета като всяко едно бе със 
своя  тематична насоченост .Продължаващия интерес показва, че това е един подходящ начин за 
предлагане на културен продукт. Стартирахме и сутрешни неделни матинета – „Музикална къделя в 
неделя” за деца от 3г. до 6г., но се оказа, че имаме проблем с портиера Шемуел Бехар и не винаги 
можехме да имаме достъп в сградата, така че след няколко провеждания бяхме принудени да се 
откажем от тази инициатива. 
 6.4. Традиционно на 21 януари в библиотеката бе отбелязан БАБИН ДЕН с участието на жените от     
клуб "Здраве" към ОЕ"Шалом" Пловдив и Вокална група "Незабрава"  с  пресъздаване на ритуала .     
 6.5.Във връзка  с  26 януари - Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста  във 
фоаето на библиотеката бе открита документалната изложба "ХОЛОКОСТА- никога да не се 
повтаря"и с мултимедийна презентация.Вълнуващи спомени от тези събития бяха разказани от Роза 
Бехар   пред учениците от ХГ“Св.Св. Кирил и Методий , а по-късно през месец април открити уроци 
бяха проведени и в гр.Смолян по покана на колегите от РЕКИЦ .      
 6.6. През Февруари Читалището ни се включи в   общоградската инициатива  на Комитет „В. Левски“   
за отбелязване  на 146г. от обесването на Левски   с  документална изложба за делото на Левски  и 
среща на ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Пловдив с  историка Петър Ненков, а с клуб 
„Незабрава” се проведе дискусия върху откъси  от книгата ”Проучванията на евреите за бесилката и 
гроба на Васил Левски’  
 6.7.  От 18.02 до 28.02  за поредна година отвори врати за гражданите и традиционната Работилнич- 
ка за направата на традиционните мартеници с осигурени материали от читалището. С мартеничките, 
които бяха направени и дарени, на 1.03 се включихме в организираната от пловдивските читалища 
инициатива за закичване на гражданите и гостите на гр.Пловдив на площад „Стефан Стамболов“. 
 6.8. В България   10.03  е обявен  като  Ден на спасяването на  евреите в България от депортирането 
им към лагерите на смъртта. Във връзка с отбелязването на  тази дата  във фоаето на библиотеката 
бе подредена изложба отразяваща събитията за този период.Също така проведохме и Литературно 
четене, което е и едно от събитията на двугодишния проект „От Орта Мезар и нататък ….” ,част от 



културния календар на Пловдив 2019 и бе с участието на пловдивските писатели; Антон Баев, 
Владимир Янев, Иван Вълев, ПЕТЪР Граматиков, Дина Минева, Елена Диварова и Хорова формация 
„Евмолпея”.На срещата бяха прочетени произведения свързани с евреите, споделени мисли и  
чувства  породени от изложбата през месец септември 2018г. по същия проект. 
6.9.  Също така по проекта „От Орта Мезар и нататък … „   бяха   представени и еврейските празници 
Пурим през месец март,Песах през април, Сукот през октомври и Ханука през месец декември. По 
покана на колеги  от гр.Смолян  и РЕКИЦ Смолян тези празници бяха представени и там, за което 
получихме  сърдечни благодарности. 
6.10. И тази година през месец април читалището   бе участник  в националната инициатива „Мара- 
тон на четенето”  като програмата ни  включваше: 
- „Една Нощ в библиотеката – как се забавляват любимите играчки”  
като всяко дете  остави своята играчка  да нощува в библиотеката , а за 
 да разберат  какво се е случвало през нощта трябваше да  подредят пъ- 
зел-снимка и  да видят как са „щуряли” играчките.Така по един забавен  
начин за децата показахме, че библиотеката е и интересно място за по- 
сещение.   
 
- Среща с детския автор Николай Райков и децата от ДГ”Майчина Грижа”  
-  а с децата от ДГ”Снежанка” се проведе среща с писателката и илюстратор на детски книжки Мая 
Бочева. 
 
6.11.  На 13.05 се състоя  поредната НОЩ на литературатакоето  е 
 международно събитие - на една и съща дата, на различни инте- 
ресни места в десетки европейски градове се четат от-къси от  
съвременни европейски автори.  Библиотеката ни бе едно от 11-те  
гнезда в гр.Пловдив.   

 
 
 
 
За четци тази година бяхме поканили преводачът  
на книгата „Езерото”от Бианка Белова – Васил  
Самоковлиев и студенти от класа по актьорско майсторство.    
 
 
 
 
 
 

 
6.12. Вълнуващ както за децата така и за родителите бе концертът на нашите талантливи възпитани- 
ци от Музикалната ни школа по специалностите:китара с преподавател Хари Нигохосян, цигулка с 
преподавател Борислава Василева и пиано с преподавател Стела Консулова.Всеки ученик получи 
свидетелство за успешно завършена учебна година- признание за положения труд и старание. 
6.13. Радваме се че на 13.06 се състоя  Втория самостоятелен концерт на най- младата ни китарна 
формация „ШАЛОМ”,  участници в национални конкурси и концерти. И тази година с подкрепата на 
Община Пловдив и зам.кмета по култура г-н Държиков, концертът  бе изнесен  в  Дом на културата 
„Борис Христов”. Учасниците   и техния ръководител Хари Нигохосян получиха заслужени аплодис- 
менти и благодарности.  
6.14. През летните месеци читалището бе с широко отворени врати за „ ЗАБАВЛЕНИЯ  БЕЗКРАЙ” за 
малки и големи . Всеки вторник и четвъртък – музика и песни, танци, рисуване и четене на книги с 
мама.Към тези занимания се включиха  дори и гости на Пловдив.Благодарим на Стела, Ваня, Стефи 
и Ани за техната любов и умения за работа с най-малките ни приятели. 
 



 6.15.    От 13.09 до 15.09 след едногодишно прекъсване се 
завърна най-дългата НОЩ на Пловдив  като за нея отвориха 
врати много читалища,библиотеки, религиозни храмове и 
общностни центрове. Нашето читалище бе едно от тези 
пространства ЛОКАЦИЯ N46 .                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  Малката Нощ,  насочена към най-младата и будна аудитория на 13.09   се включихме  с    
- Уъркшопа  „В царството на куклите  ” под ръководството на Илияна Гъделева  
-  Музикално-танцови забавления с „Къщичка за пеперуди” на 14.09  и                                                                 
-  Полетът на песента” -  концертна панорама  включваща  изпълнения на Борислава Василева- 
цигулка, Дарина Иванова – флейта и Ралица Ботева – пиано, бе  нашето събитие специално създа -
дено за НОЩта . В програмата  бяха произведения от българските композитори Асен Карастоя нов, 
Георги Златев – Черкин,Любомир Пипков, Мара Петрова, Тодор Попов, Красимир Кюркчийски и Стоян 
Пауров. Радваме се, че  това участие в НОЩта НЧ”Шалом Алейхем-1945” ни прави по- забележими 
като авторитетна културна институция в гр.Пловдив.Това ни прави по-уверени и мотивирани за 
предстоящите големи инициативи в гр.Пловдив. 
 

   
 6.16."ПЕСЕНТА Е МОЛИТВА" – бе концертът  с прекрасните 
синагогални изпълнения на Лика Ешке- нази. Много емоции, 
настроение и аплодисменти в навечерието на Еврейската нова 
година.  Концер- тът бе последното събитие от Проекта "От 
Орта Мезар и нататък ...." на читалището с партньорството на 
ОЕ"Шалом" Пловдив и Пловдивска Синагога и част от 
програмата на Пловдив 2019- Европейска столица на културата 
 
 6.17. В навечерието на Деня на народните будители на 
31.10,  в Малката базилика се състоя концерт с участието на 
китарна формация ШАЛОМ и Хор Евмолпея. 
  На 1.01  се включихме в общата читалищна инициатива Ден 
на отворените врати.Наши гости бяха  деца от ДГ ”Майчина 
грижа”. С мултимрдийна презентация бяха представени  
национални герои, а след това  под формата на пъзел 

подредиха  образи на будители, чиито ликове трябваше да познаят. 
Традиционно  част от събитията ни  посветени на 1 ноември   бе  и възможността, всеки който 
желаеше можеше да стане   Библиотекар за един час, като всеки участник получи сертификат за 
„кандидат библиотекар“. Един непринуден начин за представяне и популяризиране на професията 
библиотекар. 



6.18. В деня на народните будители съвместно с НЧ”Никола Й. Вапцаров 1897г.”гр. Пазарджик 
открихме изложбата „ШАРЖОВЕ” на известния пазарджишки художник – Константин Анастасов. 
6.19. Под надслов „Празници на светлината”във фоаето на библиотеката бе подредена изложбата  
представяща   празниците Ханука и Бъдни вечер, празници от еврейския и християнски календар. 
 6.20. Годината завършихме с  голям Коледен концерт "Весели снежинки" .С изпълненията си  възпи- 
таниците на МШ показаха наученото през годината, зареждайки зрителите с прекрасно новогодишно 
настроение. 
 
7.РАБОТА ПО ПРОЕКТИ –  

    През годините читалището ни доказа, че успешно работи и по проекти: 
   
  -ПРОЕКТ „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” . Този  проекта   даде възможност от 2011г  да 
предлагаме на нашите читатели и гражданите на гр.Пловдив безплатен и свободен достъп до 
интернет услуги   и обучение за придобиване на начални компютърни умения.Това даде възможност 
да бъдем част от глобалното интернет общество. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                     
- ПРОЕКТ  „От Орта Мезар и нататък ……“ по отворена покана на ОФ“Пловдив 
2019. Това е двугодишен проект който започна 2018г. и включваше  прояви  
свързани с  еврейската култура и традиции .Целта бе  да се провокира сред 
съвременните пловдивчани размисли за това кои са евреите и какво е било 
мястото им в  ежедневието и в културната история на града, да въздейства 
върху възпитанието на младите хора в дух на толерантност. 
  

 
 - ПРOEKT „XIX НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „МИЛЧО ПЕТРОВ”- Пловдив 2019  - 
финансиран по  Програма „Пловдив за младите” на Община Пловдив с участието на млади таланти  
от Музикалните школи към читалищата и културните домове от страната. Конкурс за не само за 
творческа изява ,за  контакти  и обмен на информация между преподавателите.  
 
 - ПРОЕКТ „ЗАБАВЛЕНИЯ БЕЗ КРАЙ“  финансиран от Община Пловдив по Компонент 3 „Граждански 
дейности“ с насочен към   деца от 1до 3г, съчетаващ забавление, творчество и комуникация.В него по 
интерактивен начин  се опитахме да провокираме детското въображение, креативност и интерес към 
четенето още от най-ранна детска възраст. 
 
-През изминалата 2019г. Читалището спечели финансиране   2200 лв. от двете сесии на проекта за 
попълване на библиотечните фондове „Българските библиотеки- съвременни центрове на четене и 
информираност” на Министерство на културата. Това даде възможност да закупим нови книги, които 
бяха  търсени и препоръчвани от нашите читатели.Новозакупените книги определено повишиха по -
сещаемостта в библиотеката. 
 
● Читалището ни  бе  и   партньор по проектите на: 
- Дружеството на писателите- Пловдив по проект „Литературни четения на тема „Пловдив – европей- 
ска столица на културата”; 
- Детска градина „Снежанка” по проект „С Пловдив в сърцето”; 
- АКЕА/ Асоциация за култура, етнология и антропология/ „ Медиатор” по проект „Кварталите на 
Пловдив заедно”. 

 
 

  8.УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ И ОБУЧЕНИЕ на работещите в читалището е  важна част от повишава -не  на 

квалификацията   им  и по-успешна дейност  за постигане на добри резултати . 

    Секретарят Сашка Гъделева  се включи в : 



- Обучение за работа със сайт zachitalishta.com, организирано от Асоциация за култура, 

етнология и антропология „Медиатор”; 

-  Кръгла маса”Наследство” проведена на 28 и 29 .03 в София в която участваха представители 

на 24 читалища от страната.В рамките на кръглата маса бяха разгледани  аспекти на култур- ното 

наследство  от европейско ниво ,  какви политики са необходими, за да бъде наследството 

съхранявано и предавано на поколенията; 

 

 

  

-   Работна среща „Граждани и култура:Сливане.Трансформиране.Възраждане!’ проведена от 

бюро „Европа за гражданите” на 27-29 .03; 

- Форум  на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. 

От 2010г. Читалището е член на Съвета  и активно участва в  неговите заседания; 

- Среща за споделяне на опит „Общински фондове за местно развитие”, организирана от Плат -

форма АГОРА на 4 и 5 юни в София  в която участие взеха представители, както на читали -

щата така и от местни власти, граждански организации за да споделят опит и  резултати от 

създаването на Общински фондове за местно развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осма национална конференция ”Насърчаване на четенето 2019”  2019, Велико Търново 

проведена в периода 31.07 - 02.08 от Център за развитие на човешките ресурси под надслов –

Четене и комуникация; 

- VII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура”-Варна с организатори БАРОК   

и Граждански клуб на 12.07 2019  в гр.Варна като основна цел на конференцията бе да се 

насърчи национално отговорен диалог  между всички в областта на културата за създаване на 

благоприятна, окуражаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към 

култура в българия; 

- обучението за  “Практическо разработване на проектни идеи” в рамките на проект “I CAN DO IT” 
по програма Erasmus+ на Европейската Комисия. 

         Библиотекаря Анета Пендакова  взе участие  в : 
- обучителните семинари провеждани от Методичен отдел на НБ“Иван Вазив“ ; 
-  Обучение за работа със сайта zachitalishta.com,организирано от АКЕА „Медиатор”   по проект 

„Кварталите заедно“; 



- КРЪГЛА МАСА „Изкуството на превода’- организирана от НБ „Иван Вазов”. 
 

  Цялата дейността на читалището  популяризирахме като редовно публикувахме информация във 
фейсбук профила и страницата на НЧ“Шалом Алейхем“ ,местните електронни медии, в-к „Еврейски 
вести” , а за детските занимания във страницата на Детско музикално студио“ Кречетало“ и страни- 
цата на „Забавления без край“.Всичко това даваше възможност информацията за организираните 
мероприятия, предлаганите курсове, клубове, библиотека да достигне до по-голям кръг от хора.  
 
IV. НАГРАДИ 
 
С   доклада  отчитаме   година на добре свършена  работа от  екипа на читалището и Настоятелство. 
Доказателство за това са и спечелените национални награди. За втора поредна година Читалището 
ни е носител на :  

 - Награда за   особен принос в развитието на 
местните общности    на Национален конкурс 
„АГОРА” в област „Култура и изкуство”  и 
                - Специалната наградата на Сдружение 
„Фолклорен извор” за проекта „От Орта Мезар      
и нататък…..” на Национален конкурс „АГОРА”.  
 
 
 
 
 

Читалището е носител на 
 

                                          
 
   -  Диплом отличие за принос към разширяването на 
достъпа на      младите хора до култура на годишните 
награди „ПроКултура“   връчвани от   Българската 
асоциация на работодателите в областта на културата 
 /БАРОК/в  Категория „Културна организация“ 
 
 
 

 
Награди, които ни правят много горди. 
 
 
  
 

И в заключение  :  Вярваме , че сме успели да определим важните преоритети в работата ни и 
всички заедно с много всеотдайност и любов   превръщаме   Читалище”Шалом Алейхем-1945” в 
привлекателен културен център . Ще продължим да търсим по-добърите начини за  предлагане 
на читалищните услуги, да разширяваме кръга от партньори, възможностите за кандидатстване 
по проекти и програми. 
Настоятелството на читалището благодари на всички наши членове , дарители и институции за   
подкрепата и всичко това показва  че има истински пазители на духовната култура и изкуство. 
 
  
Изготвил: 
РОЗА БЕХАР  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НЧ“Шалом Алейхем-1945“  гр.Пловдив 



  
 

П Л А Н  – П Р О Г Р А М А 
ЗА  

РАБОТА ПРЕЗ 2020г. 
 
 

 
Настоящата годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 

основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища. 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Тази програма обобщава най-важните моменти в работата на читалището през следващата 
година, неговите приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, модернизирането и 
развитието на читалището в общодостъпно, привлекателно място за местната общност.  
Приоритетите над които ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за 
дейността на читалището през изминалата 2019 г. Така Програмата ще подпомогне годишното 
планиране и финансиране за устойчиво развитие на дейността на НЧ“Шалом Алейхем-1945“ през 
2020г.. 

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО:  

На територията на град Пловдив  функционират 25 читалища като повечето са съсредоточени в 

централната част на града, където е и НЧ“Шалом Алейхем-1945“. Те имат изключително значение за 

съществуващото културно многообразие и заедно с другите институции са фактор за интелигентния 

растеж, преследван от Европейския съюз чрез инвестиции в образованието, творчеството и иновациите. 

1.За читалище „Шалом Алейхем-1945” могат да се определят следните маркери:   

1.1.Външна среда осигуряваща възможности за: 

   ● Активно участие в културния живот на гр.Пловдив определен за Европейска столица на културата 

през 2019; 

   ● Тясно сътрудничество в работата си с общинска администрация ОЕ “Шалом“ гр.Пловдив,ОФ „Пловдив 2019”,  , 

НПО-та, училищата и детските градини от р-н Централен; 

   ● Участие в Културно- етническото разнообразие на града;  

   ●Добър опит в кандидатстване по Отворени покани за проекти подходящи за Читалището. 

 

1.2 Силни страни на вътрешната среда: 

   ● Щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност; 

   ● Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;  

   ● Наличие на компютри и офис техника; 

   ● Наличие на библиотека в читалището;    

   ● Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност. 

   ●Оборудвани помещения за провеждане на  часове по пиано, китара и цигулка и ранно детско 

обучение  по музика, изобразително изкуство и четене на книги; 

  ●Обзаведени кабинети за езиково обучение; 

  ● Сътрудничество на доброволци.  

   1.3. Слаби страни на вътрешната среда: 



       ● Липса на собствена база/Читалището ползва помещения под наем собственост на ОЕ 

„Шалом”Пловдив/; 

 ● По-строг пропускателен режим , въведен от ОЕ”Шалом” и липса на възможност за провеждане на 

събития в събота и неделя;  

    ●   Липса на достатъчен финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност;   

    ● Недостатъчна посещаемост от младите хора. 

     2. От направения анализ на читалището може да се направят изводите: 

   2.1 Продължаване партньорството на читалището с Общината, училища, детски градини ,НПО и  
предимно местната общност с цел набиране на  финансиране и намиране път към младите хора.   

   2.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови  съвременни форми за 
тяхното развитие и предаване. 
    2.3 Подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към  нематериалното културно 

наследство и ориентирано към младите хора. 

   2.4. Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещите в 
културната институция. 

 

 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 г.  

I. Развитие и институционално укрепване на читалище „ Шалом Алейхем-1945“ като местен 
културен, образователен и информационен център. 
Цели :  

1. Съхраняване на националните традиции и идентичност, и популяризиране на еврейската 
култура и празници като читалище правоприемник на Еврейското читалище   и работещи в 
тясно сътрудничество с еврейската общност.                                                                                                                                                                                                                    
3. Превръщането на читалището в притегателен център на местната общност с 
информационни, социални и граждански функции.                                                                                                                                                
4. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност, в това число и с други 
малцинствени групи, хора с физически увреждания, млади хора със специални нужди и др.                                                                                 
5. Поддържане и  обогатяване на материалната база. 

Задачи:  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

За постигане на тези цели НЧ“Шалом Алейхем-1945“ планира и извършва разнообразна дейност 
като:                 

      1. Поддържане на библиотека и информационни услуги.                                                                                                    
2. Организиране на школи, курсове, клубове,                                                                                                            
3.Организиране на празненства, концерти, ритуали, чествания и други дейности, насочени към 
всички възрастови групи.                                                                                                                                                                                                                                                        
3. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество .                                                                                     
4. Подпомагане на местните инициативи.  

Действия:  
1. Организиране на изложби, творчески срещи, беседи, лекции, тържества, концерти и 
събития със забавен характер отчитайки духовните потребности на общността във всеки един 
момент, с цел тяхното удовлетворяване. 
3. Участие в реализацията на културния календар на Общински читалищен съвет – Пловдив. 
2. Привличане на доброволци и партньорски организации за постигане на целите. 
3.Продължаване на партньорството и взаимодействието с местна власт, ОЕ“Шалом“ Пловдив,  
Общинска фондация „Пловдив-2019”, ДГ „Майчина грижа“, ОУ“Класик“, обществени и 
неправителствени организации.  

    II. Читалищната библиотека – съвременен център на знания и полезен партньор в 
информационното осигуряване на гражданите от района.  
               



 Цели :                                                                                                                                                                                                   
1.Утвърждаване принципа за общодостъпност – библиотеката в услуга на всички граждани /с 
различен  социален и физеологичен статус /.                                                                                                                                     
2.Ускоряване скоростта и качеството на обслужването.                                                                                     
3.Осигуряване и подпомагане на достъпа до световни информационни мрежи.                                                            
4.Всестранно библиотечно и библиографско осигуряване. 

Задачи:                                                                                                                                                                             

1.Попълване на библиотечния фонд с нова литература                                                                                    
2.Прочистване на фонда от остаряла, изхабена и неизползвана литература                              
3.Въвеждане на читателски карти с четец                                                                                                     
4.Работа по програма „Глобални библиотеки”, разширяване на услугите по програмата            
5.Популяризиране на възможностите за услуги и обучение в библиотеката 

 Дейности: 
1.Работа с читатели и оказване на помощ                                                                                                                                                           
2.Работа с потребители на ИКТ и оказване на помощ                                                                                                              
3.Обучение на потребители за работа с ИКТ                                                                                                                           
4.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА РАБОТА :                                                                                                                                                     
–увеличаване на броя на справките                                                                                                                                                         
– осигуряване и подпомагане намирането на учебно-помощна литература                                                                                                                
– представяне на видни личности чрез интерактивни методи, игри  и чрез активно участие на децата в 
тях                        
 – тематични срещи с възрастни хора.                                                                                                                           
5.Ежеседмично всеки четвъртък – приказка с мама за деца от 0 до 3год.                                                                 
6..Ежемесечни срещи на членовете на Литературен клуб „Шули Бело“ 

III. Осъвременяване на читалищните дейности при обучението  и възпитаване у подрастващите 
на  демократични ценности с цел развитие на гражданското общество.                                                                                
Съществена част от дейността на читалището е грижата за разширяване и  развитие на 
любителското художествено творчество. Читалището се явява като най-естествения мост между 
миналото и съвремието и ролята му при създаването, укрепването и възпроизвеждането на 
традициите в националната културата е незаменима.                                                                                                                                                                           

Цели :                                                                                                                                                                                                                
1.Укрепване на утвърдените читалищните образователни форми .                                                                                                   
2. Запазване дейността на клубовете по интереси.                                                                                                                                  
3. Ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви. Съществуващите формации, 
групи,  клубове по интереси и др. по същество са много важен елемент в сферата на допълващото 
образование .                                                                                                                                                                 

Задачи: :                                                                                                                                                                                            
1. Преодоляване на  отрицателни въздействия на социалната среда върху подрастващите чрез обхващането 
им в общодостъпните читалищни дейности.                                                                                                                                       
2. Подкрепа на млади дарования.                                                                                                                                                                     
3. Диференциране на обучението според нуждите на местната общност.                                                                                                   
4. Добро стопанисване и подобряване на материалната база. Запазване автентичния възрожденски вид на 
читалищната сграда.                                                                                                                                                                    

Дейности :                                                                                                                                                                 
1.Разширяване дейността   за работа с най-малките  от 1г.  до 3г.и техните родители, а именно :                          
–Бебешко музикално студио «Кречетало»;                                                                                                                                            
– Арт ателие «Вълшебните пръстчета»;                                                                                                                                                 
– Четене «Забавните буквички»                                                                                                                                      
2..Продължаване работата на утвърдилата се Музикална школа с класове по: пиано, китара и цигулка за 
развитие на музикалния потенциал на даровити деца .                                                                            



3.Организиране на различни форми за включването им в изяви като годишни продукции, концерти и конкурси.           
4.Разширяване дейността за езиково обучение по иврит, английски, немски и български за чужденци,  с което 
да се даде уникалния шанс на гражданите да получават   образователни услуги  за  учене през целия живот . 
5.Обогатяване на репертоара на Група за градски песни „Незабрава“ и осигуряване на участието им в градски 
и национални концерти и фестивали.                                                                                                                                                                                                    
6. Популяризиране на читалищните дейности и събития чрез медии, сайтове свързани с популяризиране на 
културни прояви, собствения сайт в alle.bg и фейсбук профил и страница, сайта „Кварталите заедно”                                                   
7.Изготвяне на рекламна стратегия и материали – листовки, дипляни, афиши.                                                                                                                                                     
8.Работа по проекти по програми на ОФ“Пловдив-2019“,“ Пловдив за младите” , Финансиране на прояви от 
културния календар на Община Пловдив- Компонент 1 и Компонент 3, Програма - Студентски практики, Фонд 
„Култура”, Творческа Европа и др. 

                    КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020Г. 

МЕСЕЦ ДАТА ПРОЯВА 

 

 

ЯНУАРИ 

5.01. 

 

21.01. 

 

27.01. 

 Отбелязване рождението на Христо Ботев 
 

Бабин ден 
 
Отбелязване на Международния ден на жертвите на 
Холокоста: 

- Изложба  
- Открит урок  
- Литературно четене  с писатели от Пловдив на 

творби посветени на спасяването на евреите. 
   

 

ФЕВРУАРИ 

 

14.02 

 

 

14-29.02. 

 

19.02 

 
 „ Сребърна  любов”  - Недялко Йорданов, Поетична вечер 
посветена на 80 годишнината на поета 
 
„Баба Марта бързала мартенички вързала“-  
работилничка     
 
 Отбелязване на 147 годишнина от обесването на Васил 
Левски  
– Документална изложба  
 –Урок по родолюбие 

   

 

МАРТ 

01.03. 

 

6.03 

  

        11.03  

 

        22.03 

Концерт за деня на любителското творчество 
 
Осмомартенско матине  
 
Урок по родолюбие „Спасяването на евреите  в България  
 
Весел ПУРИМ- празник от еврейския календар 
 
Среща   с  писателя Антон Баев 
 

   

  

 

 

АПРИЛ 

  

    2 -22.04. 

 

    

  

 

  

Седмица на детската книга в библиотеката при читалище 
„Шалом Алейхем 1945  

-Среща с детската писателка Мария 
Колюшева 
– Изложба с илюстрации 



 

 

 

        09.04 

 

 

        16.04 

- Четем с МАМА 
- Четем Валери Петров 
- Малките художници рисуват приказни герои 

– ЕДНА НОЩ В БИБЛИОТЕКАТА – когато играчките не 
спят 

 
„ПЕСАХ- празник от еврейския календар”- изложба на 
празнични гозби 
 
„Великденски писани яйца”– уъркшоп 
 

   

 

 

 

МАЙ 

 

11.05. 

  

 

        13.05 

 

 

18.05 

 

20.05 

 

 

 

 

31.05 

   

 

Участие в международната инициативата „НОЩ НА 

ЛИТЕРАТУРАТА” 

 

Концерт посветен на 24 май 
 
 
Изложба с репродукции на Димитър Киров посветена на 
85 годишнината му. 
 
Празник на детските таланти – концерт с участието на 
възпитаници на ДМШ 
  
Международен ден на предизвикателството – Живи книги 
на професиите  

 
 НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „Милчо Петров” 
Пловдив 2020 – за възпитаници от детските музикални 
школи  

   

 

 

ЮНИ 

          

        2.06 

 

        

      12.06 

 

       

       20.06  

 
Детски празник с приказките на Леда Милева – 
Отбелязване 100години от рождението ѝ. 
 
 ПЛОВДИВ ЧЕТЕ – Литературни четения 
  
 Творчеството на Роберт Шуман  -образователен концерт  

 
   

 

ЮЛИ - АВГУСТ 

 

01.07 – 31.08. 

 

Лятна детска академия  – приложно изкуство и открити 
музикални уроци / пиано,китара,цигулка, акордеон/ 
 
НАЦИОНАЛЕН ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС „МОЕТО 
СЛЪНЧЕВО ЛЯТО- 2020” за младежи до 29 години под 
патронажа на Кмета на Район Централен 
 

   



 

 

СЕПТЕМВРИ 

 

12.09 

 

13.09 

 

18.09 

 

НЧ „Шалом Алейхем „ Локация в „НОЩ  ” 
 
Ден на европейската еврейска култура 
 
 Изложба /репродукции/ на художника Йоан Левиев 
 
  
Джани Родари- 100 години от рождението – 15 септември 
 
Рош Ашана- празник от еврейския календар  
 

   

 

ОКТОМВРИ 

 

         1.10 

 

 

       19.10 

 

 

       20.10 

 
 „Музиката е поезия” – вечер посветена на деня на 
музиката и поезията с участието на пловдивски творци 
 
Сукот- празник на плодородието – представяне на 
еврейския празник 
 
  „ЖИВИТЕ КНИГИ”-хора,представители на 
стигматизирани групи, разказват личната си история    

   

 

НОЕМВРИ 

 

01.11. 

 

 

 

20.11 

 

Отбелязване Деня на народните будители 
 
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЧИТАЛИЩЕТО 
 
 Един живот посветен на музиката Отбелязване на 105 
години от рождението на  Асен Диамандиев 
 

   

 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

15- 30.12 

Ханука и Коледа – ПРАЗНИЦИ НА СВЕТЛИНАТА 
 
Работилница за сурвачки и коледни картички 
 
Коледен концерт с любителските състави 
 
Коледно-новогодишен концерт на децата от ДМШ 
 

  

ФИНАНСИРАНЕ 
- Субсидия от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности 
- Дофинансиране от Община Пловдив съгласно чл.26 а ал.3 от ЗНЧ 
- Собствени средства от регламентирана стопанска дейност и членски внос 
- Финансиране от спечелени проекти 
- Дарения 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:                                                                                                                             

 – Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2020 година;                                                     

– Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища Председателят на 

читалището представя  в срок до  31.03.2020 г. пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад 

за осъществените  дейности в изпълнение на Програмата  и за изразходваните от бюджета средства 



през 2020 г.                                                                                                                                                                        

– При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за 

оценка на изпълнението. 

  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.   

 
 
 План-Програмата е приета  на редовно заседание на настоятелството на НЧ”Шалом Алейхем-1945г.” 
на 08.11.2019г. 
 
 
 
 
08.11.2019г.       Председател НЧ: 
гр.Пловдив          Роза Бехар 

 


