
 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за дейността на читалището през 2020 година 

 

 

І. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
1. Обновяване на библиотечния  фонд чрез: 
 - закупуване на нови библиотечни документи и вторичен подбор; 
-  кандидатстване по обявените сесии и програми на МК ; 
- организиране на дарителски кампании сред членовете на 
читалището.  
2.  Възстановяване на повредените и изхабени инвентарни книги и 
предавателни листове – с разрешително писмо от МО на РНБ „Иван 
Вазов” – Пловдив. 
4. Повишаване квалификацията на читалищния работник чрез 
участие в обучителни инициативи на РНБ „Иван вазов”- Пловдив. 
 
 
ІІ. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  И КУЛТУРНО-МАСОВИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
1.  Участие в организирането и провеждането на  на Общински детски 
празник в чест на 1 юни. 
2. Разширяване участието на читалището при отбелязването на 
национални, официални и религиозни празници в Ръжево Конаре,   
селата от общината и други населени места в региона. 
4. Участие на Вокална група  „Детелина” в регионални и национални  
фестивали и събори. 
 
 
ІІІ.  ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА  И ФИНАНСИРАНЕТО. 
 
1. Да се завърши стартираната инициатива за доставка на 4 броя 
компютърни конфигурации в читалището, както и частичен ремонт 
на покрива чрез  дофинансиране от община Калояново. 
 

 
                     СЕКРЕТАР: 

                                                              /П.Титова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА- 1907” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ 

 

 
 

П Л А Н 
за дейността на читалището през 2020 година 

 
 

1. Честване на Бабинден и деня на родилната помощ 

2. Честване на националния празник – съвместно с ОУ „Христо Ботев” 

и ДГ „Никола Инджов”. 

3. Отбелязване на Международния Ден на жената 8 март. 

4. Честване на Лазаровден и Цветница- лазарски наричания по 

домовете, организиране на конкурс за най-красив букет и най-

красиво великденско яйце  с децата от ДГ „Никола Инджов”. 

5. Отбелязване на деня на българската писменост и култура- 24 май 

6. Участие в организирането и провеждането на Общински детски 
празник в чест на 1 юни.  

7. Участие на Вокалната  група в Свиленград. 
8. Откриване на новия сезон в любителското творчество. 

9. Честване Деня на народните будители. 

10.  Отбелязване на деня на Християнското семейство 

11.  Коледно- новогодишен концерт и провеждане на традиционния 

коледен базар. 

 

                           

                  СЕКРЕТАР: 
                                                              /П.Титова/ 

 

 
 

 

 
 


