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Докладът за дейността на Народно читалище „Братя Миладинови -1936" 

село Микрево, община Струмяни отчита изпълнението на дейностите по 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в 

изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, културния 

календар, през 2020 година. 

Българските читалища са живият извор на българския дух и култура през 

вековете. Там е запалена искрата и пламва огънят на Българското 

възраждане. Там е мястото, в което се поддържат живи българските 

традиции, мястото, в което малките българчета научават от своите баби и 

дядовци за бита, културата, прекрасните песни и танци, живите български 

шевици, където пламва и завинаги остава в сърцата им огънчето на 

българщината. 

Отчетният период обхваща периода януари - декември 2020 година. Един 

отрязък от дванадесет месеца, в които администрация и настоятелство 

работихме заедно за това да утвърдим вече изградените дейности, да 

преосмислим приоритетите, стоящи пред читалището и неговите форми за 

реализация и обогатяване на годишната програма и културния календар на 

читалището,библиотеката. Народно читалище „Братя Миладинови - 1936”, 
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продължава своята народополезна дейност за утвърждаването му като 

естествен център за културно-просветна и творческо - развлекателна дейност. 

Дейността на читалището, в съответствие с чл.6 и чл.7 на читалищен устав е 

съпричастна с целия обществен и културен живот, който кипи в с. Микрево и 

община Струмяни. 

В читалищната сграда се проведоха всички значими културно-масови 

мероприятия и прояви, организирани както от читалищното ръководство, 

така и от ръководството на общината и обществените организации на 

територията на селото ни. Читалище „Братя Миладинови - 1936” винаги е било 

един от партньорите на ръководството на общината в областта на 

културата.Традиция е заедно да се подготвят и провеждат утвърдените 

празници и мероприятия. Днес със своята дейност читалището доказва, че е 

изградено на принципите на доброволността, и че е самоутвърждаващо се 

културно просветно сдружение на всички жители на община Струмяни. То е 

отворено за цялата местна общност и въздейства върху духа и 

нравствеността, обединява и приютява всички, които желаят да се докоснат 

до новите достижения на културата. Тук е мястото, където широк кръг деца и 

възрастни изучават културноисторическото наследство на родния край, 

занимават се с творчество и ползват различни видове услуги. За нас винаги е 

било важно да надграждаме позиции и традиции, защото освен хранилище на 

местни бит и култура, читалището е и иновативна организация, която се 

развива, отчитайки приоритети на днешния ден, защото идваме от епохата на 

Възраждането и отиваме в бъдещето, където е важно да оставим жалони, от 

които е видно че имаме богата родова памет. 

И през 2020 година нашите основни цели бяха: 

  Отстояване на позицията на водещо културно средище; 

  Обогатяване на културния живот; 

  Развитие на библиотечната дейност; 

  Превръщане на читалището в информационен център; 

  Съхраняване на народните обичаи и традиции; 

  Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество; 

  Работа по проекти; 
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 Партниране с местното самоуправление за развитието на културните 

процеси. 

 Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека; 

 Работа в школи, курсове, формации, концерти, фестивали и младежки 

дейности; 

  Предоставяне на компютърни и интернет услуги по Програма 

„Глобални библиотеки"; 

 

Читалищната библиотека, винаги е била един от приоритетите на 

читалищното ръководство. През 2020 година за читалищната библиотека са 

закупeни нови книги по програма "Българските библиотеки-съвременни 

центрове за четене и информираност" на стойност  907.31 лв 

Библиотеката, като част от читалищната структура, организира и 

реализира много и разнообразни културно – масови мероприятия. С 

откриване на лятната ваканция на децата, под надслов „Лято в 

бибиотеката” продължи станалата вече традиция форма за работа „Лятна 

читалня”.  

За 2020 година посещенията в библиотеката ни са 2480 , заетите библиотечни 

единици са 3022. 

Читалището ни е живата връзка на населението и подрастващите с 

нематериалното културно наследство. През своето дългогодишно 

съществуване то се утвърди като активен участник в съхранението и 

популяризирането на българското. 

Чрез самодейните и художествено – творчески групи и състави читалището 

спомага не само за запазването на това наследство. 
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 Бабинден; 

 Участие във факелно шествие по повод  годишнината /147/ от 

обесването на Васил Левски, гр. Петрич; 

 Изработване на тематично табло и презентация; 

 Участие на танцовия състав в „Празника на Боговете на виното“, с. 

Илинденци; 

 

 Изработване на мартенички; 

 Празничен патриотичен концерт, посветен на Националния празник 

на България; 

 Изработване на картички за 8-ми март; 

 

Съобразявайки се с методическите указания и препоръки на министъра на 

културата, г-н  Боил Банов: 

 във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища; 

 във връзка с извънредното положение, въведено от Народното 

събрание, по повод COVID-19. 

В НЧ „Братя Миладинови - 1936“ бе създадена организация на дейността при 

противоепидемични мерки, като се спазиха следните указания и препоръки, 

съобразно дейностите на читалището ни: 

 Посещенията в библиотеката се организираха при спазване на 

действащите противоепидемични мерки; 

 Председателят и главният библиотекар изготвиха Правила за 

обслужване на читателите в периода на действие на 
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противоепидемичните мерки, съгласно възможностите и начина на 

обслужване. Правилата за работа и указанията бяха актуализирани, 

така че да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и 

другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи 

противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за 

здравето, въведените от директора на съответната регионална 

здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията 

на област Благоевград и община Струмяни. 

 

 В работните помещения на читалището и библиотеката се спазиха 

следните противоепидемични мерки: 

 Дезинфекция, съгласно алгоритъма, посочен в съответните 

заповеди на министъра на здравеопазването; 

 Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, 

затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на 

вкуса и други); 

 Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно 

посоченото в съответните заповеди на министъра на 

здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант; 

  Създаване на организация, която осигури физическа дистанция 

между лицата от минимум 1,5 м.; 

 Осигуряване на лични предпазни средства на персонала (защитна 

маска за лице, шлем, ръкавици и др.). 

 

Благодарение на съвременните комуникационни технологии, 

трудовата дейност в НЧ „Братя Миладинови - 1936“ продължи като се 

организира дистанционна форма на работа, чрез: 

 Електронен каталог, чрез който читателите заявяваха желаната за 

заемане литература от библиотеката, чрез предварителна заявка 

по утвърден ред; 
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 Запазихме възможността за онлайн информационно обслужване 

при постъпили запитвания на посоченият от библиотеката 

електронен адрес. 

 При непосредствено обслужване на посетители в читалището и 

библиотеката се изискваха: 

 Разстояние не по-малко от 1,5 м, и задължително използване на 

защитна маска за лице или предпазен шлем; 

 Задължителна дезинфекция на ръцете при връщане и заемане на 

литература; 

  При връщане на книгите, се държаха под карантина в 

продължение на 72 часа, след което се подреждаха отново на 

стелажите; 

  На входа на библиотеката бе осигурен дезинфектант за ръце;  

 Осигуряване на безконтактни кошчета за отпадъци; 

 Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема, 

затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба 

на вкуса и други); 

 Служителите в читалището и библиотеката спазваха следните Правила: 

 Носене на лични предпазни средства (маски за лице или защитни 

шлемове, ръкавици и др.); 

 Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни 

помещения и др. контактни повърхности и проветряване на 

помещенията; 

 

Провеждането на занятията с децата през „Лятната академия“ в 

читалището се осъществиха след  допитване на родителите, с изричното 

условие, че са запознати и декларират, че ще се спазват правилата за работа в 

читалището и в съответното групово и/или индивидуално занимание, за което 

подписват декларация по образец на самото читалище.  
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Работата с децата, които посещаваха читалището се извършваше само 

след осигурени санитарно - хигиенни условия и прилагане на 

противоепидемичните мерки.  

 

Организирането на занятията с децата в читалището се извършваха 

съвместно с председателят, секретарят, библиотекарят и ръководителите на 

дейностите в читалището по следния начин: 

 Бе направен инструктаж на ръководителите на занятия за 

безопасността и здравето на децата, както и за личната им 

безопасност, съгласно посоченото в заповедите на министъра на 

здравеопазването; 

 Ръководителите на дейностите в читалището, съвместно със 

секретаря изготвиха правила за работа и график за провеждане на 

занятията, който бе оповестен предварително на входа на 

читалището и в интернет пространството; 

 Максималният брой участници в груповите занимания бе спазен - 

физическа дистанция при заетост на местата до 50% на открито и 

закрито. 

 

След обявените по-строгите епидемиологични мерки от министъра на 

здравеопазването, заниманията ни продължиха във виртуална среда след 

създаване на специално за целта онлайн пространство. 

 

 

 

Отчета за дейността/2020г. на НЧ „Братя Миладинови - 1936“, бе 

приет на заседание на читалищното настоятелство, проведено на 

25.02.2021 година. 


