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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД   

За дейността на Народно читалище „Зора – 1929” 

с. Харачерите, област Габрово през 2019 година 

 

Читалището е извор на мъдра сила и духовна красота, пламък и 

нежна бъднина. Място, където е заложена искрата от нашите предци и 

пламва огънят, който поддържа и съхранява живи българските традиции, 

песни, танци и остава завинаги в сърцата на поколенията.  

Народно читалище „Зора – 1929“ продължава своята народополезна 

дейност и през тази отчетна 2019 година. Година, изградена на принципите 

на доброволност и демократизъм за утвърждаването на читалището като 

културно – просветна и творческо -  развлекателна дейност. Отворено за 

цялата местна общност и въздейства върху духа и нравствеността, 

обединяващо всички независимо от партийност, политика и етнос. 

За нас винаги е било важно да поддържаме и съхраняваме местният 

бит и култура, за това нашите цели и задачи през 2019г бяха насочени към 

няколко аспекта: 

 Обогатяване и обновяване на материалната база; 

 Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти от община 

Габрово; 

 Осъществяване на културно – просветната дейност на читалището 

сред общността; 

 Повишаване на грамотността и учене през целия живот;  

 Доброволчество; 

 Запазване и съхранение на народните обичаи и традиции, участия в  

художествената самодейност, събори и фестивали; 

 Тясно взаимодействие на читалището с Българската православна 

църква, съвместно отбелязване на църковните празници, съгласно 

църковния календар.  

През изминалата 2019г реализирахме много мероприятия. В клуба на 

читалището бяха направени тематични изложби от рисунки, приложно 

изкуство на деца от детски градини „Мики Маус“, „Младост“, „Радост  и  

СУ „Отец Паисий“ от гр. Габрово. В инициативата „Прочети ми пак“, „Ден 

на буквите“, „Седмица на национално четене“  възрастните – Стойна 
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Митева, Тота Вишева, Магда Маркова и Снежана Цонева с удоволствие 

прочетоха и разказаха на децата приказки, стихове от известни наши поети 

и писатели. Запознаха ги с голямото и разнообразно богатство на 

литературата. Макар, че празниците в народния и национален календар са 

едни и същи, при тяхното отбелязване се стремим да внасяме иновации с 

цел да станат по – интересни. Гордостта, че сме българи и съпричастността 

към величието и славата на нашите герои, изразяваме в почит с различни 

дейности и форми на изява – песни, рецитали, презентации, постери, 

изложби, с които се отбелязват събития и бележити дати. Деца и възрастни 

бяха много емоционални и ентусиазирани при организирането на 

тематичните вечери посветени на Ботев и Левски. Викторините за 

празниците: „Лазарна“, „Световен ден на водата“ и „Народни будители от 

Габрово“ доказаха, че обичаме и продължаваме делото на нашите предци. 

Предизвикателство беше и организирането на 90 – т годишният юбилей на 

нашето читалище. В тази  90-т годишна история читалищната дейност е 

горяла като буен огън, затихвала е като жарава, тлеела е като горяща 

пепел,  отново е лумвал огънят и любовта към нови прояви и разнородни 

дейности. Отличени и наградени бяха най – възрастните деятели и 

пазители на читалищното дело – Донка Хартиева, Кольо Митев, Никола 

Нецов, Нистор Митев, Иванка Нецова, Тота Вишева, Магда Маркова и 

Нацка Димова, които с техния ентусиазъм и всеотдайност ни даваха сили и 

увереност.  Цветелина Атанасова – худ. ръководител на ДТС „Зора“и ТК 

„Бабина ракла“ продължи традицията, която е от няколко години насам, в 

селото да минават лазарки и коледари, които пеят и играят за здраве и 

берекет. Тука е мястото да благодарим за постигнатите успехи, грамоти, 

медали, популяризиране на нашето читалище на нея, на Цанка Иванова, 

Петър Райков, Павлина Колева, Диляна Петрова, Николай Илиев, 

Десислава Михалева, Ивайло Атанасов, Димитрина Михалева, Даниел 

Георгиев и Павлинка Петрова за всеотдайността, отзивчивостта и 

безкористното отношение към дейността ни. Тази година, не можахме да 

организираме традиционните екскурзии, но се надяваме, че през 2020г,  

членовете на читалището ще могат да се обединят и да посетим 

забележителности от нашата страна. 

И тази година продължи съвместната ни работа с НЧ „Нов живот“ - 

Кметовци,  – „Празник на слънцето, водата и билките“, Международен ден 

на възрастните хора, празнуване на различни национални и църковни 

празници. 
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Дейности през 2019г 

 Лазарна в  с. Харачерите 

 90 – т години НЧ „Зора – 1929“ с участие на различни формации 

от Габрово и Кметовци 

 Старопланински събор „Балкан фолк 2019“ – В. Търново 

 V Национален фестивал „Любимото ми хорце“ - Плевен 

 VI Фолклорен фестивал з български хора и танци „Хайдушка 

софра“ - Хасково 

 „Празник на горнооряховския суджук“ – Г.Оряховица 

 Национален фестивал „Семе българско“ - Севлиево 

 Фолклорен събор „Долна Липница – китка в пролетен ден“ – с. 

Долна Липница, Павликени 

 ”Празник на билките водата и слънцето-Еньовден” с. Кметовци – 

организатори с НЧ „Нов живот“  Кметовци  

 НФС  „Андъка пее и танцува“ с. Кметовци  - организатор 

 Детски фолклорен събор „Андъка пее и танцува, а сърцето ми 

лудува“ – за деца със специални потребности, с. Кметовци – 

организатор 

 „Празник на сливата“ – Троян  

 НФФ „ На Петровден с хоро“ – с. Ягодово, Пловдив 

 С песните на Билчин юнак“ – Гурково – златен медал 

 Събор на народната памет  родолюбие – Котел – златен медал 

  Пети фестивал за фолклор и стари градски песни „Напевите на 

Янтра“ – с Стърмен, общ Бяла 

 Фолклорен празник на царевицата – с. Страхилово, общ Полски 

Тръмбеш 

 НФФ „Фолклорен извор“ Царевец, община Свищов 

 

Участия в празници на с. Кметовци, Харачерите, Царева ливада, и в 

различни села от Община Габрово, както и посрещане на нашите приятели 

ФГ „Настроение“, КФГ „Пей сърце“, ФГ „Росина“, ФГ „Омая“  

Благодарим на Магда Маркова, която се грижи безвъзмездно за 

библиотеката и съхранява над 6500 книжен фонд. Много са дарителите 

тази година - Здравка Гичева, сем. Петрови, сем. Михалеви, които 

обогатиха нашата библиотека. Имаме уверението от РБ – Габрово, че през 

2020г ще ни помогнат да картотекираме и съхраним книгите според новите 

изисквания. През 2019г направихме някои подобрения на читалището – 

боядисахме фасадата, подновихме част от дограмата и тротоарните 

плочки. За съжаление за 2020г останаха - подновяването на вътрешния 

интериор на клуба към читалището, да се поднови част от рухналия покрив 
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през тази зима,  укрепяване на каменния зид на сградата и мечтата ни за 

земляческа среща. Благодарим на Стойна Митева, Тота Вишева, Нестор 

Митев, Никола Нецов и Петър Марков за доброволческия труд при 

опазването и съхранението на читалищната сграда.  И тази година 

участвахме с проект към Програма Култура „Детски фолклорен събор 

„Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува“ за деца и лица със специални 

потребности“, но не бяхме одобрени. 

За организирането и провеждането на  Шести Национален фолклорен 

събор „Андъка пее и танцува“ 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-

1480569745514194/ и Трети Детски фолклорен събор „Андъка пее и танцува, а 

сърцето ми лудува“ за деца и лица със специални потребности изказваме 

благодарност за съдействието на „Спортен риболов“ с Кметовци, които ни 

предоставиха терен за неговото провеждане. Чувстваме се горди и 

удовлетворени от постигнатото. Детските усмивки, сълзите от радост на 

родителите за нас са най – голямата награда. Участие вземаха 42 състава 

във НФС „Андъка пее и танцува“ и 12 състава в ДФС „Андъка пее и 

танцува, а сърцето ми лудува“.  

Граждански и социални инициативи – Създаденият блог с адрес: 

https://haracheri.blogspot.com/и фейсбук страницата на Народно Читалище 

Зора 1929 Харачери 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-

%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-

%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-

%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-

639840526090791/отразяват всички събития и културни мероприятия 

реализирани от читалището. В тях се дава възможност на посетителите да 

се информират и коментират статиите, да отразят своята гражданска 

позиция по поставените въпроси.  

Това е отчета на нашето читалище за изминала 2019 календарна 

година. Това са искрите, които отиват в пламъка на огъня, който вече 90 

години носи достойно своето име „НЧ „Зора - 1929”. Тук се пази родовата 

памет, тук са корените, тук е бита и традицията, тук идват и хората, защото 

читалище си извоюва името на авторитетен културен институт, готов да 

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-1480569745514194/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-1480569745514194/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-1480569745514194/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-1480569745514194/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B2%D0%B0-1480569745514194/
https://haracheri.blogspot.com/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-639840526090791/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-639840526090791/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-639840526090791/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-639840526090791/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B01929-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-639840526090791/
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приеме предизвикателствата на новото време, отговорно да се справи със 

сериозни теми и всичко това с едничката заветна цел – да направим по 

красив делника и да изпълним със съдържание празника на местната ни 

общност. 

Пожелавам ви здраве, доброденствие и нови творчески успехи, да 

извисяваме българския национален дух, за да има българско, докато свят 

светува, за да я има България! Нека читалищният факел да свети още по-
ярко и да пребъде! 

 Благодаря за вниманието! 

Председател на НЧ „Зора – 1929“  - Никола Михалев 

 


