
 

О Т Ч Е  Т 
за дейността на Народно читалище „Зора -1927“ 

 с. Давидково за 2019 година 

 

 

 Дейността на народните читалища е свързана със запазване на  

традициите и обичаите, българския език и духовност и предаването                       

им на поколенията, съобразно изискванията и възможностите на съвременния 

свят. 

Народно читалище „Зора-1927“ – с. Давидково и през 2019 година 

продължи да изпълнява функциите си на център на културния живот в 

населеното място. Проведени бяха традиционните чествания, свързани с 

мартенските празници, 24 май, Коледни и новогодишни празници на сцената на 

читалището. Традиционно вече в чест на Баба Марта се организира ръчно 

изработване на  мартеници.  

Смесената група за автентичен фолклор представи достойно читалището 

на различни традиционни прояви, между които Празника на общината – 6 май,   

посрещане на делегация от Република Якутия, част от Руската федерация, 

дефиле на автентични носии и др.   Изпълненията на групата са  неизменна част 

от всички местни прояви – Празника на Давидково, чествания, празници и др. 

 Създадената през 2016 год. към читалището група за народни хора, 

продължава своята дейност с позатихнал ентусиазъм.  Освен проблема със  

сценичните костюми, за закупуването на които все още не са осигурени 

средства, в групата се наблюдава сериозно текучество, което пречи за 

поддържане на постоянно ниво на репетиции и изпълнение.  

 Набавената нова литература през 2019 година е 30 тома. Това е и един от 

основните акценти в работата на читалището през отчетната година. През 2019 

година библиотеката към читалището кандидатства и беше одобрена за 

закупуване на нови книги по Програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност”. Бяха осигурени средства за 100 нови 

заглавия от различни жанрове на стойност 1190 лева, като книгите бяха 

получени в началото на м. януари 2020 г.  Вече втора година благодарение на 

получените книги от Програмата се възобнови до голяма степен интереса към 

библиотеката и четенето като цяло. Посещенията на компютърната зала през 

2019 г. са намалели още повече в сравнение с предходната година. Причините 

за това са комплексни – намаляване броя на населението и на учениците, 

навлизането на ИТ  технологии, използването на Интернет чрез смартфони и т.н.  



 Етнографската сбирка и изложбената зала се утвърдиха почти като 

туристическа атракция. Всеки посетител и гост на населеното място пожела да ги 

разгледа и да са си направи фотосесия с експонатите. Някои от тях живо се 

интересуват от местните традиции. Експонатите ежегодно се увеличават. 

 През 2019 г. в малката зала на читалището се експонираха две 

фотоизложби – на Севдалина Димитрова, родом от с. Давидково, студент 

специалност „Фотография“ в Пловдивския университет и на група специалисти 

от факултета по етнография към Софийския университет. Първата изложба бе 

част от културните събития, свързани с Празника на с.Давидково. Част от тези 

събития беше и представянето та книгата „Аз и Крейзи“ на местната авторка 

Славка Красимирова. Събитията предизвикаха голям интерес и бяха посетени от 

над 100 души.  

  Получената държавна целева субсидия за 2019 г. от Народно читалище 

„Зора – 1927“- с. Давидково е в размер на 9490 лв. Тези средства трябва покрият 

разходите за заплата и осигуровки на един щатен работник, книги, худ. 

самодейност, канцеларски материали, абонамент, интернет, разходи за 

ел.енергия, вода, отопление и т.н. Очаквано средствата отново не стигнаха. От 

общинския бюджет беше покрита застраховката но читалищната сграда. И през 

2019 год. спечеленият проект по Програмата за закупуване на книги обезпечи 

важно перо на една от основните дейности на читалището – библиотечната 

дейност. Някои разходи бяха покрити отново благодарение на дарения. 

Благодарение на общинския съветник д-р Емил Димитров бяха осигурени 

пердета и завеси за голямата зала на читалището, за което читалищното 

ръководство изказва своята благодарност.   Средства за развитие и разширяване 

на дейности, свързани с участия в национални и международни конкурси, както 

и за закупуване на сценични костюми трудно се намират, но креативността и 

оптимизма на ръководството на читалището ще позволят да продължим и 

занапред за да изпълним мисията си – да съхраним предадените ни традиции и 

духовност.   

 

 

с. Давидково 

12.03.2020 г.                                     Председател на ЧН:  /п/ 

                     (Е. Ашикова) 
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2020 ГОДИНА 
 

 



Народните читалища, като самобитни културно-просветни и социални 

средища,  имат за цел да съхранят и обогатят културните ценности на 

българския народ, да приобщят гражданите към новите ценности и 

постижения на съвременния свят и да съхранят националното им 

достойнство. За постигането на тези цели всяко читалище приема ежегодна 

програма за развитие на читалищната дейност, която обхваща всички 

дейности и задачи, който читалището си поставя за изпълнение за 

конкретната година.  

 Предложената програма за развитие на читалищната дейност на Народно 

читалище „Зора -1927“- с.Давидково е изцяло съобразена с възможностите и 

потенциала, които читалището като материална база и човешки ресурс 

притежава. 

 

 

 

I. Организационна дейност: 

 

1. Провеждане на редовно общо събрание на членовете на народно 

читалище „Зора -1927“ – м.март 2020 г         

2. Провеждане на редовни заседания на читалищното настоятелство на 

всеки два месеца.     

3. Изготвяне на доклад за дейността на Народно читалище „Зора -1927“ – с. 

Давидково за 2019 г. – 31 март 2020 г. 

4. Изготвяне на доклад за изразходваните от бюджета средства за 2019 г.- 31 

март 2020 г. 

5. Изготвяне и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност 

през 2020 г. 

-10 ноември 2019 г. 

6. Привличане на нови членове на читалището, актуализиране на членския 

състав и събиране на членския внос.  

 
II. Библиотечна дейност: 

 

1. Обновяване на библиотечния фонд, чрез набавяне на нова литература и 

прочистване на наличния фонд.  

2. Обогатяване  на библиотечния фонд с литература, свързана със знания за 

родния край, чрез книгообмен, архивна документация, създаване на 

„родословно дърво“ на местни родове и др. 

3. Засилване на читателския интерес, чрез ежемесечно отбелязване на 

годишнини на бележити писатели, литературни четения, среща с 

писатели и др. 

 

 

III. Любителска художествено-творческа дейност: 

 



1. Съхранение и разпространение на автентичния песенен фолклор чрез 

изяви на смесената фолклорна група при читалището на традиционни 

местни, регионални и национални конкурси и фестивали, а именно: 

- Шести май – празник на община Баните и минералната вода; 

- „Под родно небе - със спомени и мечти“ – среща-събор на жителите 

на с.Давидково (м.август 2020 г.); 

- Туристически сезон – с.Баните (м.август 2020 г.); 

2. Представяне на фолклорната група на различни фестивали и конкурси в  

други етнографски области, с цел запознаване с богатството на родопския 

фолклор; 

3. Активиране дейността на групата за фолклорни танци към НЧ „Зора -

1927“: 

- Участие в мартенските празници -  1 март – Баба Марта и Ден на 

самодееца, 3 март – Национален празник и 8 март – Ден на жената; 

- Участие в чествуването на 24 май- Ден на славянската писменост и 

култура и 145-годишнината на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- 

с.Давидково и др.; 

4. Сформиране на драматична група. 

 

IV. Организиране на местни културни, социални и образователни прояви:  

 

1. Импровизирани срещи „На раздумка и песен“ – по повод:  

-   21януари - Бабин ден,  

-   14 февруари – Трифон зарезан и Ден на влюбените;  

-   1 март – ден на самодееца,  

-   8 март – Ден на жената, 

-   7 април – Ден на здравето, 

-   22 април – Ден на Земята,  

2. Отбелязване на национални и международни празници 

-  3 март – Ден на освобождението на България – участие в 

инициативата „Пробуждане с хоро“, съвместно с читалищата в 

с.Стърница и с.Загражден и ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – 

с.Давидково; 

- 24 май – Ден на славянската писменост и култура- концерт-спектакъл, 

съвместно с ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ ; 

- 9 май – Ден на Европа – информационен бюлетин, песни на победата; 

- 2 юни – Ден на Ботев – поетичен спектакъл; 

- 1 ноември – Ден на народните будители, беседа „Местните будители“; 

3. Обогатяване и съхранение на експонатите при етнографската сбирка към 

читалището. 

- Издирване на уникални предмети от бита на населеното място; 

- Възстановка на традиционни занаяти и демонстрационно представяне; 

4. Използване на новите IT технологии за подобряване на достъпа до 

информация: 

- Поддържане на Интернет залата и подобряване на условията за 

достъп до услуги; 



- Организиране на курсове за подобряване на възможностите за работа 

с  Интернет; 

- Подобряване на възможностите за обмен на информация чрез 

социалните мрежи. 

 

Настоящата програма се изготвя в съответствие с изискванията на Закона 

за народните читалища и се изпълнява въз основа на финансово обезпечени 

договори, сключени с кмета на община Баните. 

 

 

 

          Председател на НЧ „Зора-1927“:  /п/ 

        (Е. Ашикова) 

 


