
   Народно читалище „Христо Ботев 2008“, с. Гарван 

 

Отчет 

за дейността през 2019 година 

НЧ „Христо Ботев 2008“ с Грван работи на територията на кметство Гергини и стопанисва две 
сгради – общинска собственост:  

1. Клуб Чаира - временна постройка – метална конструкция,  добро състояние. Извършена 
текуща поддръжка, почистване, косене ,, подрязване на дръвчета. 

2. Гарванско училище – стара паянтова сграда,  текуща поддръжка, перманентни грижи за 
прилежащия терен и парка до сградата. 

1.Читалището е действащо на територията на 4 населени места в кметството,  

Има 275 постоянни и временни жители, както и  

750-820 временно пребиваващи в по-голямата част от годината 

2.  Регистрирани читалищни членове 

113 регистрирани редовно отчетени членове 

3. Читалищни дейности – форми и прояви 

А.  Библиотечно и информационно обслужване –библиотеката се намира в с. Гарван 

- библиотечен фонд – 3200 

- брой читателски посещения – 46 постоянни читатели, 280 посещения 

- Проведени 6 бр. читалелски инициативи: Ботев за свободата, Стихове на наши поети - 
рецитал, Природата и ние – съвременната наука и практиката в градината, Християнските 
добродетели и историята на християнската вяра, 150 години храм Св.Димитър. 
Образователното дело в нашия край спомени  и случки. 

Б.  Любителско художествено творчество – репетициите се провеждат в клуб 
Чаира, в библиотеката в с. Гарван или Пенсионерския клб в с. Гергини. 

Б.1. Група за огнени изкуства F.I.M.S – 5 участници, репетиции всяка седмица по 1 път, 

целогодишно, има 11 участия от името на читалището: 

МЕСТНИ и РЕГИОНАЛНИ 

1. Томина неделя и празник на читалището с Гарван 
2. Летен празник на км. Гергини 
3. Празник в с. Поповци 
4. Празник и Събор в с. Козирог  
5. Участие в проект "Два  градуса по-горещо"- среща - пикник на участниците, 4 спектакъла 

 
 



НАЦИОНАЛНИ 
 
      11-ти Национален Фестивал на народните читалища с. Бяла,Варна 
 
Б.3. Детски музикален състав за ударни инструменти и форми – 

Формация с участието на 9 деца от селата на кметството. Провежда редовни репетиции 
целогодишно. Има 12 участия от името на читалището: 

МЕСТНИ и РЕГИОНАЛНИ 

1. Томина неделя и празник на читалището с Гарван 
2. Летен празник на км. Гергини 
3. Събор и Празник в с. Козирог 
4. Участие в проект "Два  градуса по-горещо"- среща - пикник на участниците, 4 спектакъла 
5. Уъркшоп - Ден на доброволеца 

 
НАЦИОНАЛНИ 

1. 11-ти Национален Фестивал на народните читалища с. Бяла,Варна 
2. Уъркшоп - Първи национален куклен фестивал "Рачо и Дешка" 

 

Международен фестивал на хумора и сатирата 

 

В.Образвателни форми 

В.1  Летни школи по изкуствата и занаятите и занаятите – провеждат се на 
територията на всички села в кметството 

„Моето шарено лято“ – проведени 9 занимания на открито, неформално образование в 
изкуства и усвояване на традиционни занимания - рисуване, апликиране, игрита на баба и 
дядо, народни песни и хора, здравословно хранене от  юли до  септември. С участието на 80 
деца, 270 псещения и 38 възрастни доброволци и родители. 

В.2 Ателиета за традиционни дейности и народно художествено творчество 

„неЗабравено имане“ - съхраняване на културните и стопански траниции на населението и 
културната памет на населението – практически занимания за съхраняване на местните 
традициони знания, умения и стопански практики и художествени занаяти. 18 постоянни 
доброволци и демонстратори участват в целогодишна дейност за: 

- грижа за демонстрационни зони местни сортове и овощна градина 

- провеждане на събития на открито и ателиета с деца и младежи, участници в летните 
занимания :демонстрация сушене на плодове ,- плетене на плет,пастирска дърворезба, 
изработка на хамаци и люлки, месене на хляб и печене в традиционна пещ за хляб, квасене на 
мляко, сирене на сирене и т.н.  

В.3 Реализация на проект "Творчество и знания за местно развитие и интеграция "С 
празна крина хамбар не се пълни"по програма "Култура на Община Габрово 

1. АТЕЛИЕТА - През месеците април, май, юни, юли по един път месечно и през октомври – три  

броя бяха организирани и проведени 7 ателиета на открито в с. Гарван в парка до Старото 

училище с участието 292 участници от 5 до 35 години, или около 140 семейства, 

представлявани от дете и родител.  Екип от доброволци и 5-6 организатори и демонстратори /в 

зависимост от планираните дейности/ бе ангажиран за работа с участниците. Дейностите 

включваха обучение в традиционни и художествени дейности, пикник, физически занимания, 

релакс. Включени бяха занимания в  две, или три направления, или 5-6 вида ателиета. Едно от 

занятията бе практическо усвояване на народен художествен или домашен занаят. 



Създадени бяха умения за месене на хляб, печене на зеленчуци на открит огън, опалване на 
пещ,  печене на пърленки, варене на царевица и изработка на изделия от беленица, декорация 
на великденски яйца и глинени съдове със семена и други естествени продукти, правене на 
лютеница и триеница, квасене на мляко, правене на сирене, сушене на плодове и зеленчуци, 
правене на мармалад и заготовка за пестил, използване на сено за изработка на декоративни 
изделия и кукли, плетене на плет, правене на къщичка от плет, палене на огън, пастирска 
дърворезба, плетене на една и две куки, бродерия, разучени 3 детски надорни песни, две хора 
и т.н. 
Организирани бяха над 40 ателиета на открито , Участниците придобиха знания и умение за 

прилагане на традиционни екологични практики и пренасяне на опит между поколенията в над 

280 семейства. Повишена екологична култура и поведение на преките участници в проекта и 

над 10 000 потребители на интернет и медийните продукти. 

2. ВИДЕОФИЛМ "Как се правилютеница"- в резултат на уъркшоп и демонстрация 

бедокументиран технологичния процес и създаден видеофилм за направа на традиционна 

лютеница, разпространен в социалните мрежи 

В.4 Други форми и участия 

- Демонстрации и участие в "Европейски дни на художествените занаяти" -Габрово 

- демонстрация "Как се прави пестил" с участие на туристи от Англия 

 

Г. Развитие на доброволческа и социална дейност - Клуб на доброволеца  „Активни 
граждани на село“ – с  участници 16 доброволци. Активно участват в дейностите на 
читалището с помощ при работата с деца и младежи. Доброволци почистват и пъддържат 
терените в  парка в с. Гарван и клуб Чаира -  косене тревни площи на обществени терени, 
почистване и поддръжка на църковния двор, благоустрояване гробищни паркове.  

Д. Патриотично възпитание и история 

Д.1 Изработване и монтиране  паметна плоча на загиналите за независимостта на 
България, тържествено откриване по време на празника на с. Гарван и читалището Томина 
неделя. 

Д.2 Обогатяване и поддръжка на действаща музейна сбирка – база с. Гарван 

Постъпили са нови 12 дарения за историческата сбирка за миналото на родния край и 
образователното дело. Продължава набиртелната кампания за експонати и стари фотографии 
на местните родове.  

        Д.3 Патриотичен поход 

Организиране на екскурзия до Перущица, Ширжко лъка и Природни забележителности в 
Радопите с участието на 35 деца и възрастни    

Е. Партньорски и други  проекти 

Е.1 Осигуряване на устойчивост на Проект „НеЗабравено имане“ –  за опазване на местното 
биоразнообразие, финансиран от Фондация „ЕкоОбщност“ – поддаръжне на 
демонстрационни зони с овошки стари местни сортове 

Е.2. Базар „Забравени традиции, живи вкусове“ – партньорска инициатива 

1. Организация и участие в Национален фестивал „Семе Българско“ – Севлиево – 
демонстрации местни традиции 

2. Представяне на инициативата е демонстрации - Национален събор на народните 
читалища с. Бяла 

3. Организация и провеждане на 5 издания на Базара „Забравени традиции живи вкусове“ 



– Селски мол в Габрово: Заговезни, Лазарня, Рожден ден Селски мол, Петковден, 
Коледен . Участие в демонстрациите на местни традиции и дегустации. 

Е.3 Проект „Два градуса по-горещо по програма „Младеж“ на Община Гарово . –

партньорски:,Народно читалище „Зора-1872” Народно читалище „Св.Св. Кирил и 

Методий – 1928” кв. Бичкиня 

1. Подготовка на проекта за кандидастване 

2. Участие във всички дейности по организацията, провеждането на дейностите – 
логистични, творчески, изпълнителски, както и отчитане на проекта 

3 Участие на самодеци от Дръм състав и Състав огнени изкуства и техните ръководители в 
създаването и изпълнението на 5 спектакъла по проекта в кв. Бичкиня, Новата махала, 
Гарван, гостуване в с. Козирог и в Коледната програма на Община Габрово - зала 
Възраждане.  

Ж. Празнични и промоционални събития 

Ж.1. Празник Томина неделя и откриване паметна плоча на загиналите за свободата и 
независимостта на България- Уъркшоп с деца, Празничен концерт и Огнено шоу. 

Ж.2. Летен празник „Св.Марина“ – празник на кметство Гергини – ателие за работа с деца, 
хоротропанка, концерт, огнено шоу.  

Ж.3. 150 г. храм Св.Димитър и празнична програма на Димитровден – храмов празник на 
църквата и събор на с. Гарван 

Ж.4. Партньорска среща със самодейци от НЧ"Димитър Полянов" с. Гарван Силистренско 

Ж.5. Коледна седянка в клуб "Чаира" за хората от общността  

З. Други  

Членство в Световната организация  „Слоу фууд“ – конвивиум Габрово – популяризиране 
и възраждане производството на пестил от традиционни сортове сливи 

4. Общ бюджет на читалището от предходната година  

- държавна субсидия 9 000 лв 

- собствени приходи 5880 лв.   

- членски внос 303 лв 

5.  Управленски инициативи при стопанисване на читалищната собственост и набиране 
на сообствени приходи  

- Провеждане на събитие на открито и ателие за направа на пестил с участието на туристи от 

Англия.  

- Развитие на доброволчество 

                                                                                           Секретар ЧН  М.Стоянова 


