
1 

 

 

     НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МЛАДОСТ-1983 г.” 
Пловдив ж.к.”Тракия”бл.22     тел 032/682 250    Е-мail: mladost83@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ЧИТАЛИЩНИ 

 

ДЕЙНОСТИ  ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

 
 

 

 

 

 

Пловдив 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за 

устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на 

традиционните ценности на нацията. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с 

образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на 

читалищата и тяхното легитимиране пред обществото. 

Народно читалище ”Младост- 1983 г.” е юридическо лице,  регистрирано по Закона 

за  народните  читалища,  вписано в  регистъра на Министерство на културата  под № 16 и 

развива своята дейност на територията на най-големия жилищен район в Пловдив – район 

„Тракия” и има три институционални характеристики – устойчивост, легитимност и 

гъвкавост.  

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 

 Институционално укрепване на читалищeто като местна гражданска структура.  

 Активизиране ролята на читалището в процеси, подпомагащи местното развитие и 

изграждане на демократичното местно самоуправление.  

 Повишаване ролята на читалището за социалната и културната интеграция на 

различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически 

общности и други.  

 Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане в дейността 

им на съвременните информационни технологии.  

 Разширяване възможностите на читалището за осигуряване на продължаващо 

образование, личностна реализация и нови нива на компетентност.  

 Засилване ролята на читалището при формиране на активно гражданско общество. 

 

 

ІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ 

 

1. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННА 

Народно читалище „Младост – 1983 г.“ има две библиотеки в два микрорайона и 

същите са вписани в Регистъра на обществените библиотеки в България под № 308 от 

14.07.2016 г. Дейността се осъществява съгласно Правилник за организация на работата и 

ползване услугите на библиотеките към читалище „Младост-1983 г“, според който те са 

обществени библиотека по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки и 

цялостната им дейност се регламентира от този Закон и Закона за народните читалища.  

Броят библиотечни единици във фонда към края на 2020 година наброява 22630 

тома литература. Новопостъпилите заглавия литература за периода са: закупени от 

бюджета на читалището 110 б.е. на стойност 689 лв.; от проекти – 290 б.е. на стойност 
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4710 лв. и дарения – 217 б.е. на стойност 1941 лв. Стремежът на окомплектоването с нова 

художествена литература е фондът на библиотеките да се попълва с последни издания 

както на български, така и на чужди автори – поезия, проза, документалистика и др. 

жанрове, изцяло съобразени с читателското търсене. Липсата на училищни библиотеки в 

раойна  изисква двете читалищни библиотеки да откликват бързо и адекватно на 

ученическите   потребности, включително и книги от списъците за лятно четене. 

Читателите за 2020 г. са 674 човека.  Броят на заетите библиотечни материали е 10756, а  

общо регистрираните посещения на читатели през годината са 4664.  

Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и 

търсения да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и в читалня, а да се 

търсят ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни 

масиви. Библиотеките са оборудвани с 3 компютърни работни места с периферни 

устройства, с неограничена интернет връзка, с копирна апаратура. В библиотечната работа 

и предоставянето на информация за ученици от среден и горен курс вече активно се 

ползват ресурсите на специализирани български учебни интернет портали и страници, 

обмяната на информация и знания в национални и международни форуми, е - ученето ... 

През 2020 година бе осигурен достъп до пълното съдържание на най-голямата онлайн 

образователна платформа Уча.се. в помощ, както на учениците, така и на учителите.  

Книжният фонд и в двете библиотеки се  предоставя изцяло за свободно ползване. 

В книгохранилища се съхраняват единствено многоекземплярни издания и по-ценни 

библиотечни документи. Всички нови постъпления на библиотечни документи са 

обработени и своевременно предложени на читателите. Чрез първите два модула от 

Програмен продукт „Автоматизирана библиотека под WINDOUS / ABVIN/” се въвеждат 

всички нови постъпления – закупени от нас и  дарения. И през 2020 г. продължи 

абонаментното ползване на програмен продукт “Автоматизирана библиотека” и 

поддържане на консултантските услуги на фирмата за библиотечен софтуер РС-ТМ, 

София. Общуването на библиотечните ни специалисти с представители на фирмата 

фактически обогатява и актуализира ежедневната им работа и допринася за подобряване  

на професионалната им практика. 

През 2020 г. читалище „Младост- 1983 г.” участва в обявената от Министерство на 

културата конкурсна сесия по  Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове 

за четене и информираност” 2020 г. и получи целева субсидия на стойност  4710 лв. 

Основната цел на програмата беше обновяване на библиотечните колекции, насърчаване 

на интереса към книгата и четенето, както и съдействие за развитие на библиотеките, като 

основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.   

От 2003 година ежегодно в Пловдив се провежда книжния фест „Пловдив чете” - 

празник на книгата, на който гостуват авторитетни издателства от цялата страна. 

Провеждат се поредици от срещи с български и чуждестранни писатели. По традиция през 

2020 година читалищните библиотеки в Пловдив получиха  дарение от нови заглавия на 

всички издателства участвали в „Пловдив чете”.  
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       ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 

 

 Важно звено в дейността на читалището е работата на музикална школа „Младост“. 

Тя съдейства за откриване и развитие на млади таланти  и насочването им към 

специализираните училища по изкуствата. През 2020 година, в школата се обучаваха 

между 27 – 32  ученика в класове по пиано  и китара  на възраст от 5 до 18 години. 

Занятията се провеждат от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен 

професионален и педагогически опит, което е определящо за постиженията на малките 

музиканти. Всяка година наши ученици продължават обучението си  в Музикално 

училище „Добрин Петков“, Пловдив. 

 През 2020 година  талантите от Музикална школа Младост взеха участие и 

получиха дипломи, грамоти и отличия в следните музикални конкурси:  

 Трето място в Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти -VIVAPIANO 

2020, гр.София. 

 Второ място в 20-тия Национален музикален конкурс“Милчо Петров“ – Пловдив 

2020  за възпитаници на музикалните школи. 

 Трето място в 20-ти Национален музикален конкурс“Милчо Петров“ – Пловдив,2020  

за възпитаници на музикалните школи. 

 Трето място от Национален Младежки фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“ 

2020 

 Диплом за участие на Музикална школа „Младост“   в 20-тия Национален музикален 

конкурс“Милчо Петров“ – Пловдив,2020  за възпитаници на музикалните школи. 

 

За първи път Годишната продукция  по случай завършване на учебната 2019/2020 

година и връчване на свидетелства, се  проведе в културен център „Спиритус“ към храм 

„Свети Дух“. Концертът завърши с изпълнение на орган от музикален педагог Ирина 

Петкова. 

За по голяма гъвкавост и възможност за концертни изяви на учениците от Школа 

„Младост“, през 2020 година беше закупено дигитално пиано Yamaha P-45. Това  

значително разширява опциите при избор на локация и време за провеждане на концерти и 

други мероприятия, особено в период на ограничения за провеждане на събития на 

закрито. 

 

3.  ЕЗИКОВА ШКОЛА  И КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 

ВЪЗРАСТНИ 

                                                                                                                                             

 На интерес и увеличаващ се брой на курсистите се радват и езиковите курсове по 

английски език. За отчетния период те са между 18-22 курсиста.  Обучението е 

индивидуално и това позволява записването на нови курсисти да става по всяко време на 

годината. Обучението за ученици е съобразено с учебната програма. Практиката показва, 
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че този начин на обучение носи реална полза на учениците и им  спестява време за 

домашна подготовка. Целта на обучението е да постави една стабилна основа на езиковата 

грамотност на малките курсисти, като желания резултат в по горните курсове е свободното 

владеене на езика и явяване на изпити за международни сертификати.  

 Обучението за възрастни е съобразено с всеки курсист, в зависимост от неговото 

ниво и нужди за езика, като програмите  са съобразени с всички международни стандарти.  

 

 

           4.  ДЕТСКА АКАДЕМИЯ 

 

Създадохме и в продължение на 14 години успешно реализираме алтернативно 

образователно приключение, което  дава на децата възможност да разгърнат 

въображението си, да усетят свободата на духа, да бъдат щастливи, отговорни и 

вдъхновени. Академията се провежда по време на лятната ваканция с деца от І до ІV клас. 

Разработва се подробен план за дейността за всеки ден от месеца и с него се запознават 

както участниците, така и техните родители. Ангажирането на децата в летните дни цели 

пълноценен организиран отдих и в същото време предпазване от рискови ситуации на 

улицата, от вредни навици, обогатяване на личността на детето чрез знания и умения от 

различни области на познанието в игрова форма. Стимулира се стремежът им за 

себедоказване и себеутвърждаване. Докосват се скритите интереси и дарования у децата.  

Целта на академията е чрез игри, забавления и общуване, децата да се опознаят, да 

станат по-самостоятелни и да открият своите таланти. Дейностите са разработени в  9 

основни модула, които всяка година се обогатяват и надграждат, като образуват едно 

цяло.  През 2019 година се включи нов модул - Театрална лаборатория  „Необходимо 

вълшебство”. Занятията се провеждаха от Соня Ботева, актьор от Държавен куклен театър 

– Пловдив. 

 

 Модулите обхващат:  

 „Приложни изкуства“ – ежедневни арт работилници за  декупаж, папие маше,  

изработка на керамични фигури, витражи върху стъкло, създаване на плъстени 

"картини" от  жива вълна, текстилни мандали, колажи с природни материали, 

работа със сух пастел, печатна графика и др. 

  „Моят Пловдив“ – всяка седмица се посещават различни исторически, и културни 

обекти. Децата се запознават с историята на нашия град, с неговите  богати 

археологически, исторически и културни забележителности. 

 „Да обиколим Европа“ - виртуално пътешествие из държавите в Европа и 

научаване  на интересни факти за всяка от тях. 

 „Музика – магията на белите клавиши“ - Индивидуалните уроци по пиано. 

 „В света на настолните игри“ – показваме   на нашите деца, че има по-добри 

начини за забавление от компютъра и телефона. 
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 „Искам думата“ – работа с  детски психолог, който под формата на игри и 

разговори с децата стимулира  развитието на самоуважение, увереност и 

толерантност и помага на децата да  преодолеят  негативни чувства и емоции като 

страх, гняв, агресия. 

 Театрална лаборатория „Необходимо вълшебство” - театърът е комплексно 

изкуство, в което присъстват литературата, музиката, танцът,  дизайна и  децата 

надникват  зад завесите на този чуден, забавен и приказен свят. Наученото в този 

модул завършва с представление за деца и родители. 

 „Скаути “ - запознаване със скаутското движение и закони – зачитане  значимостта 

на семейните ценности. 

 „Спорт“ - близостта  на  парк „Лаута“ позволява  ежедневни  спортни  занимания - 

футбол, народна топка, волейбол, въртене на обръчи и др. 

 

 „Различното лято 2020“ се проведе по график със спазване на всички здравни 

мерки, регламентирани с нормативни актове на МЗ и МОН. Занятията завършиха с 

Голямо забавление с аниматорите Светла и Августин  в парк „Лаута“. Всички участници 

получиха  DVD със снимки от всички хубави моменти на обучение, творчество, разходки 

и забавление.   

За четвърта поредна година Академия „Различното лято“, беше подкрепена 

финансово с одобрен Проект по  „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на 

културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“;   Компонент 3 

- „Гражданска активност“  на Община  Пловдив, Дирекция „Култура и културно 

наследство“.  

 

 

5.  КЛУБНА ДЕЙНОСТ  

 

 Мисията  на Клубната дейност  при  читалище  „Младост – 1983г”  е   да  работим за 

утвърждаване ценностите на гражданското общество в район „Тракия” чрез обмен на идеи, 

информация, провеждане на  много и различни по характер чествания, творчески  срещи,  

отбелязване на събития от историческия и празничния ни календар.   През различната 2020 

година срещите и работата на клубовете беше изцяло съобразена с епидимичната 

обстановка в страната, заповедите на Министъра на здравеопазването и същите промениха 

утвърдените си графици. След нормализиране на обстановката ще продължи работата им и 

всеки четвъртък от 14 до 17 часа вратите ще са отворени за нови участници.  

 

 Скаутски клуб „Младост“ 

От пет години при Читалището действа скаутски клуб и неговата основна цел  е да 

разгърне потенциала на всеки малък скаут – физически, духовен, интелектуален, 

обществен, като подкрепи неговото съзряване и допълни това, което образователната 
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система пропуска. Скаутското движение  е дейност,  която  възпитава без да бъде 

преподавана в урочна форма и затова е увлекателна, полезна и интересна за децата чрез 

участие в приключения, преодоляване на трудности, постигане на цели. 

Занятията Скаутски клуб „Младост“ са най-активни през лятната ваканция. През 2020 г. 

още 7 скаути - „вълчета“ и „пчелички“ положиха своето обещание пред знаме с надпис 

Скаутски клуб „Младост“ и на гърдите им бе завързана скаутската връзка.    

 

 

6. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  

 

Читалището е място, в което любителското  творчество е най-силно застъпено. 

Участието в различните състави, групи, формации не дава степен на образование, но 

предоставя знания и умения, които са добра основа за желаещите да се занимават  с 

изкуство. Смесен вокален състав „Слънчева Тракия” с художествен ръководител Иван 

Пехливанов  е формация за патриотични песни.  

През 2020 г. Смесен вокален състав „Слънчева Тракия“ не успя да реализира 

планираните самостоятелни концерти и участията си в различни фестивали и празници. 

Ограниченията, наложени със заповеди на МЗ  останаха в сила до края на 2020 година. 

 

 

7. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Културният годишен календар на читалище „Младост-1983 г.” за 2020 г.   

обхващаше различни прояви насочени  към всички възрастови групи.  Културните 

събития  включваха тематични празници,  тържества, срещи с творци, концерти, 

литературни утра, маратони на четене, творчески работилници др. Голяма част от 

планираните събития не се случиха, поради ограничения и заповеди, забраняващи масови 

културни прояви.  

 

Януари  

 

14.01.2020 - Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Обичам ти тъжните песни, народе...“- 

                     презентация и рецитал -  85 г. от рождението на Дамян Дамянов. 

17.01.2020  - “В света на приказките“- литературно утро с деца от ДГ „Кремена“, 

                       посветено на 235 г. от рождението на Якоб Грим. 

21.01.2020 - „Баба – това е титла, а не просто обръщение“ - почит и уважение към 

                      акушерската помощ. 

28.01.2020 -  Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Не остарявай, любов“, Недялко  Йорданов 

                      на 80 години. Поет, драматург, преводач 
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Февруари 

04.02.2020 - Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Медицината е законната ми съпруга, а 

                     литературата е моя любовница“ - 160 г. от рождението на Антон П. Чехов. 

11.02.2020 - „Добрата фея на нашето детство“ детско утро с ученици от СУ „Димитър 

                      Матевски“,  посветено на 100 г. от рождението на Леда Милева. 

13.02.2020 - „С чаша вино и „валентинка” да посрешнем празника” – вечер на 

                      читалищните членове и приятели от клуб „Идея” с  участието  на Смесен 

                      вокален състав  „Слънчева Тракия“.  

18.02.2020 - Мъжеството да бъдеш със своя народ  – вечер за заветите на Левски, клуб   

                     „История“. 

20.02.2020 – Участие в работна среща „Работещи решения за развитие на читателската 

                      интелигентност в помощ на учителите“ в рамките на „Младия Пловдив чете“. 

21.02.2020 – Участие в  Практически семинар „Създаване на образователна градина и 

                      интердисциплинарни занимания за 3-6 и 7-12 годишна възраст“ в Регионален 

                      исторически музей – Пловдив, организиран от Фондация Музейко. 

 

„Традициите в бъдеще време“    –  творчески  работилница за изработване на  

мартенички с ученици и родители от: 

25.02.2020 -  СУ „Черноризец Храбър“ 

26.02.2020 -  ДГ „Еделвайс“ 

27.02.2020 -  ДГ „Таня Савичива“ 

28.02.2020 -  ДГ „Кремена“ 

 

 Март 

10.03.2020 - Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Нашенците“  - 130 г. от рождението на 

                     Чудомир. Гостува литературен клуб „Орфей” при Народно читалище „Св. 

                      преп. Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград.   

 

Юни 

01 – 30.06.2020 – Лятна академия, която включва: 

  - 12 творчески ателиета: керамика, рисуване със сух пастел, създаване на плъстена 

картина от  жива вълна, манга,  аниме, печатна графика, декупаж, проекти за корица на 

любима книга, папие маше, изработване на текстилна мандала, мозайка от природни 

материали и изработване на  маски.   

   -  15 занятия -  „Библиотека в джоба“ – маратон на четенето. 

   -  4  занятия  -  „В  света  на настолните  игри“- общуваме  директно, без  телефони  и 

                              таблети. 

   -  4 занятия      С детски психолог: „Моето лято на филмова лента”, „Емоции и цветове”, 

                             „Без думи”  и „От нищо – нещо”. 

   -  8 занятия      С актьор от  Държавен  куклен  театър:  изнесени  две  представления за 

                              родители и гости - "Училище на Бъдещето" и "Знае му реда". 
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   - 4 изнесени занятия  на  тема  „Моят  Пловдив“  и  посещения  с лекции  на   Малка 

                          базилика,  Регионален  исторически   музей,   Природонаучен  музей, 

                          Планетариум, Етнографски  музей,  Римски стадион,  Археологически 

                          Комплекс  Небет  тепе, Античен театър, Хисар  капия, къща „Клианти“, 

                          къщи-музеи и галерии в Старинен Пловдив. 

 - 9 спортни събития  в  парк „Лаута“  включващи  футбол,  волейбол, народна  топка, 

                           федербал,  скачане на ластик и въже, въртене на обръч, бягане с чували и 

                           други състезателни игри. 

 

17.06.2020  -  „С ВЯРА В ДОБРОТО“ - годишна продукция  на детска музикална школа 

                        по  случай  завършването  на учебната година и  връчване на свидетелства, 

                        проведена  в културен  център „Спиритус“ в храм „Свети Дух“. Концертът 

                        завърши с изпълнение на орган от музикален педагог Ирина Петкова. 

  

Септември 

01 – 15.09.2020 - Подготовка на материалната база за новия творчески сезон в читалището. 

01 – 30.09.2020 - Сформиране на курсове и школи. 

08.09.2020 -  Поетичен вторник в Клуб „Идея“: „Тома Измирлиев – талантливият по-голям 

                     брат“ - 125 години от рождението му.  

 

Октомври 

06.10.2020 - Поетичен вторник в Клуб „Идея“:  "Певецът  на  руската  душа и природа“ – 

                     125 г. от рождението на Сергей Есенин – мултимедийна презентация. 

08.10.2020- “Съвременност  и  традиция”  –  презентация  за услугите,  които  предлага 

                     библиотеката за ученици от горен курс на районните училища. 

09.10.2020 -  Участие в Национален Младежки фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“ 

                     2020, организиран от Регионален Природонаучен музей Пловдив. 

21.10.2020 - „Приказки по телефона“ - литературно утро  с ученици от 2-рите класове на 

                     СУ „Ч. Храбър“, посветено на  100 г. от рождението на Джани Родари. 

22-23.10.2020 - Обучение по проект “Медийна грамотност за гражданска журналистика“. 

25.10.2020 – Участие в Национален музикален конкурс “Милчо Петров“ – Пловдив, 2020 

                      за възпитаници на музикалните школи. 

30.10.2020 – Участие в Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти 

                      VIVAPIANO 2020, гр.София. 

 

Ноември 

3-17.11.2020 – Участие в On-Line семинар, организиран по проекта "Consumer Engagement 

                     Labs"  на  Европейската  комисия и  Европейския  институт за  иновации и 

                     технологии.  
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ІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

Преуз 2020 година екипът на читалище „Младост-1983“ подготви и спечели три 

проекта. 

1. Проект по „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата, част    

от Календара на културните събития на Община Пловдив“, Компонент 2 

„Мобилност“ – „Топчето пукна“ – Клисура. Проектът не беше реализиран поради 

обявяване на извънредно положение в страната и отмяна на всички масови 

събития.  

2. Проект по „Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от 

Календара на културните събития на Община Пловдив“,  Компонент 3 - 

„Гражданска активност“ - „Различното лято - 2019“. 

3. Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2020 г. към Министерство на културата. 

                                                                                                   

ІV. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

За подобряване на материалната база и създаване на оптимални условия за работа, 

през 2020 година се извършиха следните ремонтни дейности: 

 Боядисване с фасаген на част от фасадата в бл. 13. 

 Боядисване на стени и тавани с латек в творческа работилница, музикален кабинет, 

библиотека в бл. 22 и коридори. 

 Подмяна на изгнил ламинат в зала за клубна дейност. 

 Ремонт на метални врати – бл. 13, бл. 22. 

 Отстраняване на течове от обратни  и дъждовни води в базата на бл. 13 и бл. 22. 

 Лепени на тапети в мокро помещениев бл. 13. 

 Надпис на букви за библиотека. 

 Почистване на рекламни табели от графити. 

 

Закупена нова тахника: 

 Дигитално пиано Yamaha P-45 

 Компютърна конфигурация – Lenovo N58 SSF, Монитор ACER B6 series 19“   

 Dell E6520  -  лаптоп   

  Kindle paperwhite  - електронен четец        

 

Изготвил: ....................... 

    /Е.Апостолова/ 

Председател:..................... 

    /Е. Каблешкова/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “МЛАДОСТ- 1983 г.” 

     Пловдив 4023, ж.р. “Тракия”, бл. 22, тел. 032/682 250 

    http:// www.mladost1983.com,  E-mail: mladost83@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П  Р О Г Р А М А  

 

 ЗА  ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„МЛАДОСТ – 1983 г.” ЗА  2021 ГОДИНА  

 

 

 

     

 

 

 

                                                    

 

 

 

http://www.mladost1983.com/
mailto:mladost83@abv.bg
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Пловдив 

 

 

 

 

Настоящата Програмата за развитие на читалищната дейност в Народно читалище 

„Младост-1983 г.“ /вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата под № 16/ е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните 

читалища,.  

Изготвянето на Програмата  цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 

утвърждаване на Читалището, като важна обществена институция, реализираща 

културната идентичност на гр. Пловдив и в частност на район „Тракия“. 

Законна основа на тази програма са Закона за народните читалища и всички произтичащи 

от него нормативни документи за развитие на съвременното българско читалище. Тя е 

съобразена с динамиката на обществените и образователни промени на демократичното 

общество. 

 

 

І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

 

1.Задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитието и обогатяване на 

културния живот, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на изкуството и културата, популяризиране на четенето сред 

подрастващите, възпитание и утвърждажане на националното самосъзнание. 

 

ІІ.  ЦЕЛИ  

 

През 2021 година Читалището ще продължи да изпълнява основни дейности, чрез които 

постига своите уставни цели: 

1. Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – 

информационни дейности. 
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2. Организира и поддържа художествени колективи, школи, клубове, празненства, 

концерти. 

3. Организира културно събития  самостоятелно или съвместно с други 

организации и институции. 

4. Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, 

както и такива, свързани с обучението и пълноценното уплътняване на 

свободното време на децата и младите хора. 

5. Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади хора, без оглед 

на социална и етническа принадлежност. 

6. Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество 

чрез Интернет-комуникация и компютърни услуги. 

7. Разширяване възможностите на читалищата за осигуряване на продължаващо 

образование, личностна реализация и нови нива на компетентност.  

 

ІІІ. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ  

  

Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалище „Младост – 1983 г“. В 

неговите две библиотеки се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят 

за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те 

осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за 

привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене 

и получаване на знания и умения.  

В рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа, уреждане 

на кътове с литература, срещи с ученици, литературни четения и др., се създават условия 

за пълноценно използване на библиотечния фонд. 

 НЧ „Младост-1983 г.“ се стреми към  предприемаческо поведение и търси 

иновативни подходи в дейността си и предоставяне на нови услуги. Предоставяме 

свободен достъп до най-популярната   онлайн платформа с уроци за учениците. 

Онлайн платформата  обхваща над 97% от учебния материал за учениците от 1 до 12 

клас, представени на разбираем и интересен език.  

В седмиците на четенето през октомври и декември, както и за Световния ден на 

книгата и авторското право и Международния ден на детската книга през април, 

планираме провеждането на литературни утра „Библиотека в джоба“ на които да се 

представят  метаморфозите, които претърпя и претърпява книгата и трансформациите, 

които настъпват при четенето в дигиталната ера. С учениците от училищата в района ще 

търсим паралел между книжните и ел. книги, ще се запознаем  с основни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
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функционалности на електронните четци, ще се учим да откриваме нужния ни текст, да 

променяме вида и размера на шрифта, да копираме и прехвърляме важни мисли, послания 

и цитати,  да подчертаваме любими цитати от книгите за лятно четене.  

И през 2021 г. основните задачи и усилия ще бъдат насочени към: 

1. Превръщане на двете читалищни библиотеки в съвременен обществен информационен 

център, полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно 

осигуряване на гражданите; 

2. Организиране и провеждане на събития за популяризиране на четенето сред 

подрастващите, като им дадем още една алтернатива – електронната книга.  

3. Обновяване на библиотечния фонд чрез участие с проекти в програми на 

Министерството на културата, собствени средства, дарения и др.; 

4. Продължаване процеса на автоматизирана обработка на библиотечните документи. 

5.  Прочистване и отчисляване на физически остарели библиотечни документи от 

наличния фонд ;  

6.  Организиране на културни събития, свързани с или посветени на книгата;  

7. Включване в плана на библиотеката на конкретни дейности за работа с подрастващите и 

приобщаване към читателската аудитория; 

8.  Повишаване квалификацията на библиотечните специалисти, чрез участия в семинари 

и организирани обучения от Методичен отдел при НБ „Иван Вазов”- Пловдив. 

9. Осигуряване на свободен достъп до онлайн платформа с уроци за учениците, 

обхващаща над 97% от учебния материал за учениците от 1 до 12 клас, представени на 

разбираем и интересен език.  

 

ІV.  ПОСТОЯННИ ФОРМИ НА ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Школа по изкуствата  

 

1.1 Детска музикална школа „Младост“  - пиано, китара, солфеж.                                     

През учебната 2020/2021 година учениците от Школата ще вземат участия в културните 

събития, провеждани от читалището. Ще проведат традиционните си самостоятелни 

концерти – Коледен, Мартенски, Годишна продукция. Талантите от Музикална школа 

„Младост“ ще вземат участие в  национални и международни музикални конкурси и 

фестивали:  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
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 Vivapiano – международен фестивал за пианисти непрофесионалисти – гр. 

София. 

 Конкурс за певци и инструменталисти „Медени звънчетао“ – гр. Пазарджик 

 Празник на младите таланти  -  гр. Хасково.  

 Национален музикален конкурс  “Милчо Петров” – гр. Пловдив. 

 Национален фестивал на школите по изкуства организиран от НЧ „Христо 

Ботев - 1905” – гр. Пловдив 

 Фестивала за Театрално, Музикално и Танцово Изкуство „Рошавата котка”. 

 Фестивал за младежко творчествоо „Млада синя земя“ – гр.Пловдив 

 

2.  Курсове по английски език за деца и възрастни.  

 

3.  Детска творческа академия „Различното лято” 

Инициативата на Читалището за организиране на летни занимания за деца стартира през 

2007 година. Всяка следваща година, съобразявайки се реалностите на деня,  допълваме и 

надграждаме дейностите, като се стремим да  осмисляме  свободното време на деца през 

ваканциите със занимания от  различни области на познанието в игрова форма. През 2021 

година  Академията ще продължи своята работа с  образователни, занимателни, 

творчески, познавателни и спортни модули. Разработва се подробен план за дейността за 

всеки ден от месеца и с него се запознават както участниците, така и техните родители.   

 

V.  ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО 

 

 Читалището е място за обмен на информация и хранилище на нематериалното културно 

наследство и има ключова роля  за развитие на партньорства между културни, 

образователни и неправителствени организации с включване на граждани и доброволци от 

различни  социални и възрастови групи в многообразието от дейности, които развива. 

Читалището е място, в което любителското  творчество е най-силно застъпено. Участието 

в различните състави, групи, формации не дава степен на образование, но предоставя 

знания и умения, които са добра основа за желаещите да се занимават  с изкуство.   

Една от основните задачи на Читалището през следващата година ще бъде запазването на 

сега действащият смесен вокален състав „Слънчева  Тракия” с художествен ръководител 

Иван Пехливанов и клавирен съпровод от Ирина Петкова, наброяващ 24-26 участника. В 

същото време, Читалището ще продължава да е отворено към разкриване на нови състави 
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при наличие на интерес или по инициатива на местната общност, ако има съответната 

възможност – финансова, материална, техническа. Ще продължат усилията за осигуряване 

на по-добри условия за репетиционна дейност и обучение. Ще се потърсят възможности за 

повишаване качеството на културния продукт и за неговото по-широко реализиране.  

През 2021 г. музикалният състав ще има следните участия:  

 Февруари - „Трифон Зарезан или Свети Валентин“ – съвместно с клуб „Идея”. 

 Март - Традиционен мартенски  концерт на читалищни  любителски колективи, 

организиран от Общински читалищен съюз. 

 Април -  Дни на възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”  в гр. 

Клисура, иниациатива на Народно читалище „20 Април 1876 г.” 

 Май – Самостоятелен концерт посветен на 24 май -  денят на българската 

просвета, култура и писменост. 

 Октомври –   Участие в концерт, посветен на деня на музиката, поезията и 

възрастните хора. 

 Октомври - Самостоятелен концерт посветен на 1 ноември – Денят на 

будителите. 

 Ноември -  Петнадесети национален фестивал на патриотичната песен  в гр.  

София  

 Декември – Самостоятелен коледен концерт „С песни под елхата да посрешнем 

Коледа”. 

 

               VІ.  КЛУБНА ДЕЙНОСТ 

 

               Клуб „Идея” -  утвърждаване ценностите на гражданското общество в район 

„Тракия” чрез свободен обмен на идеи, информация и развитие на партньорство. В Клуб 

„Идея“ има изградени три секции „Доверие“, „Здраве“ и „История“. Срещите  са всеки 

вторник от 14 до 17 часа. Работи се с конкретен  план за предстоящи събития, разработен 

от дългогодишния ръководител – Дафинка Хаджиева. 

                

               Скаутски клуб „Младост”  

              „Бъди подготвен” е девизът на младите скаути, участници в клуба. И през 2021 

година основна цел ще бъде подпомогнем развитието на всеки  член, като разгърнем 

неговия потенциал – физически, духовен, интелектуален, обществен, като подкрепим 

неговото съзряване и допълним това, което образователната система пропуска.  
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 Клуб „Традициите в бъдеще време“ – детски творчески работилници  за 

изработка на сурвачки, мартеници, изписване на яйца  и др. с цел популяризиране и 

съхраняване на традиции, символи и ритуали. 

 

 

VІІ.  КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  

 

Културният календар  по месеци е изцяло подчинен на националния и общински календар 

на значимите дати и събития през  2021 година.    

 

Януари  

 “В света на приказките“- литературно утро с деца от ДГ „Кремена“. 

 „Бабинден – традиции и ритуали“ в Клуб „Идея“, секция „Здраве“, лектор 

Нина Иванова 

 „Пръв патриарх на българската православна църква“ в клуб „Идея“, секция 

„История“ по повод 120 години от рождението на патриарх Кирил Български. 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Стоян Михайловски - Божественият 

размирник“, 165 години от рождението на един от най-големите български 

писатели, сатерици и публицисти. 

 

Февруари 

 Вечер със заветите на Левски и поклонение пред паметника на Апостола, по 

повод годишнина от обесването  му с клуб  „Идея“, секция „История“. 

 „Чудотворецът“ - 1145 години от рождението на Свети Йоан Рилски в клуб 

„Идея“, секция „История“, лектор Бистра Риндова 

 „Народна свяст преди всичко“ – 170 години от рождението на Тодор 

Каблешков, лектор Дафинка Хаджиева 

 Клуб „Идея“, Секция „Доверие“:  „Трифон Зарезан или Свети Валентин“  

вечер на читалищните членове и приятели от клуб „Идея”с участието на СВС 

„Слънчева Тракия“ 

 Участие в Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти -

VIVAPIANO 2021, гр.София. 
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 Клуб „Традициите в бъдеще време“ –  творчески  работилница за изработване 

на  мартенички с ученици и родители от СУ „Черноризец Храбър“, ДГ 

„Еделвайс“, ДГ „Т. Савичива“, ДГ „Кремена“. 

 

    Март 

 Мартенски концерт на талантите на Детска музикална школа „Младост“,  

  „За Вас жени” –  концерт в зала на Военен клуб с участието на СВС 

„Слънчева Тракия“. 

 Клуб „Идея“, секция „История“: „Паметта на символа – легенди за 

мартеницата“ 

 Клуб „Идея“, секция „История“: поклонение пред паметника на Олга 

Скобелева 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Нашенците“ на Чудомир – Димитър 

Христов Чорбаджийски по повод 131 г. от рождението му, лектор Искра 

Попова 

 Сирни Заговезни в клуб „Традициите в бъдеще време“  –  творчески 

работилници за изработка на кукерски маски и хамкане с деца и родители от 

СУ „Черноризец Храбър“, ДГ „Еделвайс“, ДГ „Т. Савичива“, ДГ „Кремена“ 

 Традиционен мартенски  концерт на читалищни  любителски колективи, 

организиран от Общински читалищен съюз с участието на СВС „Слънчева 

Тракия“. 

 

Април 

 Детско утро под надслов „Ханс Кристиан Андерсен – великият разказвач на 

всички времена“ - гостуване на първокласници в двете библиотеки  посветено 

на Международния ден  на детската книга. 

 Клуб „Идея“, Секция „Доверие“: „Честит да бъде този ден“, отг.Мария 

Железанова 

 Клуб „Идея“, Секция „Доверие“: „Великденските обичаи в нашето 

ежедневие“, лектор Мина Гибинска 

 Клуб „Идея“, секция „История“: „Един забележителен български род“ по 

повод 145 години от рождението на Кръстьо Сарафов, лектор Дафинка 

Хаджиева 
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 Клуб „Идея“, секция „История“: „Родът Вазови“ по повод 165 години от 

рождението на генерал-лейтенант Кирил Вазов, лектор Теодор Златарев. 

 Литературно утро „Библиотека в джоба“ по повод Световния ден на книгата и 

авторското право с гимназисти от СУ“Черноризец Храбър“ и СУ“Димитър 

Матевски“ - метаморфозите, които претърпява книгата в дигиталната ера. 

 Общоградски Великденски концерт с участие на ученици от музикална школа 

„Младост”.  

 „Традициите в бъдеще време“ - великденски работилници с деца и възрастни 

от районните училища и детски градини. 

 Участие на смесен вокален състав „Слънчева Тракия” в дните на 

възрожденската и патриотична песен “Топчето пукна”  в гр. Клисура. 

 

Май 

 „Вечер на руската песен“ – концерт на смесен вокален състав „Слънчева 

Тракия” съвместно с певчески формации от гр. Пловдив в зала  „Съединение“. 

 Клуб „Идея“, секция „История“: екскурзия до Панагюрище по повод 

честванията на 145 години от Априлското въстание, орг. Дафинка Хаджиева 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Звезди на българския театър – 160 

години български театър от Сава Доброплодни до Стефан Цанев“, лектор 

Искра Попова. 

 Клуб „Идея“, секция „Здраве“: „Странният Зигмунд Фроид“ 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Патриархът на българската литература 

Иван Вазов и тъгите на България“, лектор Дафинка Хаджиева 

 Участие на таланти от  музикалната школа в  Национален музикален конкурс  

“Милчо Петров” – гр. Пловдив. 

  „Музикални таланти“ - годишна продукция  на детска музикална школа по 

случай завършването на учебната година и връчване на свидетелства. 

 Участие  на ДМШ „Младост“ в  конкурс за певци и инструменталисти 

„Медени звънчета“ – гр. Пазарджик. 

 Участие  на ДМШ „Младост“ в празник на младите таланти  -  гр. Хасково.  

 „Ден на българската духовност” - самостоятелен концерт на СВС „Слънчева 

Тракия“, посветен на 24 май в залата на НБ „Иван Вазов“. 

 

Юни 
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 “Детство мое” - детски празник, по случай  Деня на детето. 

 Клуб „Идея“, секция „История“: „Героите на един народ са неговата 

легитимация пред света“, 145 години от гибелта на Хр.Ботев и неговата чета, 

лектор Д. Хаджиева 

 Клуб „Идея“, секция „Здраве“: „Спасовден. Билките  на България или за всяка 

болка – билка“, лектор Мария Янева 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Братя Миладинови - 160 години от 

излизането на сборника „Български народни песни“, лектор Дафинка 

Хаджиева 

 Клуб „Идея“, секция „История“: екскурзия до с. Свежен – паметника на Хаджи 

Димитър, родното място на полковник Серафимов, на художника Христо 

Станчев, Димитър Остоич, В. Тотев, организатор Дафинка Хаджиева  

 Творческа детска академия „Различното лято“, която се провежда ежедневно 

от 1-ви до 30-ти юни и работи със самостоятелен план  включващ: арт 

ателиета, музикални часове по пиано, посещение на музеи и галерии, изнесени 

занимания в  парк „Лаута”, спортни игри на открито, часове с детски психолог, 

куклен театър и др. 

 

 

Юли 

  Участие  на талантите от  музикална школа „Младост“  в Национален 

фестивал на школите по изкуства организиран от читалище „Христо Ботев - 

1905” - Пловдив.  

 

Септември 

 Подготовка на материалната база за новия творчески сезон в читалището – 

2021/2022  година. 

 Изработка на рекламни пана, флаери, афиши. 

 Сформиране на курсове, школи, състави. 

  Литературен вторник в Клуб „Идея“:“Ще ви разкажа за моя роден край: 

Стефан Цанев на 85 г.. Драмите на глухия протест“, лектори Галя Примова, 

Дафинка Хаджиева, Стойка Гагова 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: “Тома Измирлиев – талантливият по-

голям брат“ по повод  126 г. от рождението му, лектор Дафинка Хаджиева 
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Октомври 

 “Съвременност и традиция” - презентация за услугите, които предлага    

библиотеката за ученици от горен курс на районните училища. 

 Клуб „Идея“, секция „Здраве“: „Алтернативна медицина“, лектор Елена 

Николова 

 Клуб „Идея“, секция „История“:  „Софроний Врачански – българският 

владика“, лектор Дафинка Хаджиева  

 Клуб „Идея“, Секция „Доверие“: „Честит да бъде този ден, в който всеки е 

роден“  

 Клуб „Идея“, секция „История“:  „Българските въстания против турската 

робия“, лектор Теодор Златарев 

 Литературно утро „Библиотека в джоба“ по повод седмица на четенето - с 

ученици от СУ “Черноризец Храбър“ и СУ “Димитър Матевски“  ще се 

запознаем  с основни функционалности на електронните четци. 

 Поетичен вторник в Клуб „Идея“ посветен  на Международния ден на 

музиката и поезията. Гостува литературен клуб „Орфей” при НЧ „Св. преп. 

Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград.   

 „Ран Босилек – поет на златното детство” – литературно утро посветено на 135 

год от рождението на твореца. 

 Национална седмица на четенето - ученици от СУ „Черноризец Храбър“ ще се 

включат в „Маратон на четенето“, литературни състезания и игри. 

 Празник на музиката и словото – участие на СВС “Слънчева Тракия“ в 

концерт за празника във Военен клуб – Пловдив 

 

 

Ноември 

 „Денят на християнското семейство - традиции и обичаи“ -  вечер, посветена 

на християнското семейство с читалищни членове. 

 Национална седмица на четенето -  „Любими приказни герои“ ще ни  гостуват 

децата от детските градини в района - ДГ“Еделвайс“, ДГ„Таня 

Савичева“,ДГ„Кремена“  и  ДГ„Десислава“. 

 Участие на СВС „Слънчева Тракия“ във фестивал на патриотичната песен в   

гр. София.   
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 Клуб „Традициите в бъдеще време“: „Има ли хляб, има и празник -  символика 

и значение на хляба за предците ни“ -  работилница за месене на обредни пити  

с ученици от СУ “Черноризец Храбър“ и СУ “Димитър Матевски“. 

 Клуб „Идея“, музикален вторник в секция „Доверие“: „ На хубавия син Дунав“ 

-  валсовете на Йохан Щраус – син“  

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „200 години от рождението на Фьодор 

Михайлович Достоевски“, лектор Дафинка Хаджиева 

 Клуб „Идея“, музикален вторник: „Първите български композитори –Панайот 

Пипков“ 

  

Декември                               

 „Традициите в бъдеще време“  – творчески  работилници за изработване на 

сурвачки и картички за Коледа. Представяне на характерни коледни обреди. 

 “120 г. от рождението  на Уолт Дисни” – празник в библиотеката за най-

малките читатели – І и ІІ клас от СУ „Черноризец Храбър”. 

 Литературно утро „Библиотека в джоба“ по повод седмица на четенето - с 

ученици от СУ “Черноризец Храбър“ и СУ “Димитър Матевски“ ще 

напрвавим паралел между книжните и ел. книги, ще се запознаем се с основни 

функционалности на електронните четци. 

 Клуб „Идея“, секция „Доверие“: „Зимен празничен календар – благослов и 

надежда“ с Николинка Гераксиева 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Българските етнографи – от Петко 

Славейков до до проф.Христо Вакарелски“, лектор Дафинка Хаджиева 

 Коледно тържество в клуб „Идея“ 

 Коледен концерт на талантите на Детска музикална школа „Младост“. 

 „С песни под елхата“ - самостоятелен коледен концерт на на СВС „Слънчева 

Тракия“ в залата на НБ „Иван Вазов“с гостуване на фолклорни формации от 

читалища от Община „Марица“.  

 

 

VІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

1. Кандидатстване с проекти по програмите на: 
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 Компонент 2 „Мобилност“ по Наредбата за финансиране на инициативи в 

сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община 

Пловдив. 

 Компонент 3 „Гражданска активност“ по Наредбата за финансиране на 

инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития 

на Община Пловдив. 

 Програма “Пловдив за младите” към Община Пловдив.  

 Проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност  - 2021” при МК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................... 

          /Е. Каблешкова/    

 

 

 

 


