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ПЛАН – ПРОГРАМА 

ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ - 

1936”-с. Микрево за 2021 година 

 

Читалището – място за учене през целия живот. 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР И КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ ИЗЯВИ: 

Месец Събитие Отговорник  

Януари Годишнина от рождението на Христо Ботев; 

Тематично табло 

секретар, 
библиотекар 

 Възстановка на обичая „Бабинден“ секретар, 
библиотекар 

Февруари  Годишнина /147/ от гибелта на Васил 

Левски; тематично табло 

секретар, 

библиотекар 

 „На гости в библиотеката” – тематична 

мултимедийна презентация 

секретар, 

библиотекар 

Март 

 

 

 Ден на мартеницата -„Българската 

мартеница – символ на здраве и сила” – 

изработване и изложба на мартеници; 

 Отбелязване Деня на самодееца; 

 Изработване на венци за трети март; 

секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива) 
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Март Участие на танцьорите и певците от Ансамбъл 

„МАЛЕШЕВЦИ“ в празничния патриотичен 

концерт, посветен на годишнината /143/ от 

Освобождението на България. 

хореографи, 

музикален 

ръководител 

08.03.2021 Отбелязване на 8-ми март „Мама” – изложба секретар, 

библиотекар,  

Април  Седмица на детската книга и изкуствата за 

деца – детски рисунки; „Аз чета с мама “ 

четене на български народни приказки с 

деца от първи клас и техните майки; 

 Участие на танцьорите и певците от 

Ансамбъл „МАЛЕШЕВЦИ“ в празненствата 

и мероприятията по повод празника на 

община Струмяни. 

секретар, 

библиотекар,  

 

хореографи, 

музикален 

ръководител 

01.04.2021  „Светът е оцелял, защото се е смял” – 

виц маратон или прожекция на 

хумуристичен филм от „старите ленти“ по 

повод Деня на хумора и сатирата; 

 „Моята баба във виртуалното 

пространство” – първи стъпки за работа с 

компютър – деца помагат на възрастните 

секретар, 

библиотекар,  

 

секретар, 

библиотекар,  

 
 

Отбелязване Световен ден на книгата и 

авторското право – презентация, беседа 

секретар, 

библиотекар,  

Май Весел Великден – боядисване на яйца, 

изложба 

секретар, 

библиотекар, 

МКБППМН) 
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24.05.2021 Празничен концерт по повод Деня българската 

просвета и култура и на славянската 

писменост  

секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива – 

ОбА Струмяни, 

СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, ДГ 

„Патиланци“) 

Юни Отбелязване Международния ден на детето  секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива) 

02.06.2021 Годишнина /145/- почитаме паметта на Христо 

Ботев и загиналите за свободата на България; 

„Сирената на 2 юни - аларма в 
съзнанието ни за размисъл и признание“ 
 Тематично табло 

секретар, 

библиотекар, 

Кметство 

Микрево 

  

Юни – Септември „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ“ 

секретар, 

библиотекар, 

МКБППМН 

Септември 

06.09.2021 

22.09.2021 

Отбелязване Деня на Съединението – среща 

разговор за историческите събития в 

българската история с учениците от горен курс 

Отбелязване Деня на независимостта 

 



с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ул. „Берово“ № 8, тел: 0876003058; e-mail: br.miladinovi_mik@abv.bg 

 

Октомври МФФ „Малешево пее и танцува“ 2021 

 Организация; 

 Участия на Ансамбъла 

секретар, 

библиотекар, 

хореографи, 

музикален 

ръководител 

Ноември „Вам будители народни” – концерт; 

 Тематично табло 

секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива- СУ 

„Св. Паисий 

Хилендарски“) 

30.11.2021 „Вече мога да чета” – приемане на 

първокласниците за читатели на библиотеката 

21.11.2021 Ден на християнското семейство и младеж секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива- 

МКБППМН ) 

Декември Коледно-новогодишни празници 

 Конкурс за коледна украса на къща/ дом; 

 Коледна работилница; 

 Коледен концерт; 

 Коледен благотворителен бал 

секретар, 

библиотекар, 

(съвместна 

инициатива) 

 

 

 Участие на самодейните колективи в празници и събори в общината; 

 Участие на самодейните състави във фестивали и събори извън община 

Струмяни. 
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СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА: 

– Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2021 

година; 

– Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища 

Председателят на читалището представя в срок до 31.03.2021 г. Пред 

Кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените 

дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета 

средства през 2020 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е 

вариант и процес във времето, един от начините, който ще се търси в 

бъдеще, за да стимулира развитието на общността. 

Забележка: Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-

общите положения, залегнали в плановете за работа през 

предстоящата година. 

 

 

 

 

Изготвил:……………………………… 

/М. Костадинова/ 

Секретар на НЧ „Братя Миладинови-1936” 


