
 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“ -  ГРАД ТРЯВНА 

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Читалището, като най-големия център за духовното издигане на населението от 

нашата община, през текущия едногодишен период не може да се похвали с особено 

големи постижения. Както всички знаем пандемията от коронавирус засегна в най-

голяма степен културата във всички направления. Затворените зали за репетиции и 

салоните за спектакли принуди всички състави да прекратят дейността си. 

 

ТА „Трявна“ не успя да проведе концерта посветен на 65 год. от основаването 

си, както през месец април така и отложения през месец ноември. Ансамбълът заедно с 

танцов клуб „Тревненски сокай“ с хореограф Илия Сираков, се включиха в празничната 

програма по случай честването на 3-ти март. По време на извънредното положение 

танцьорите от ТА „Трявна“ зарадваха своите почитатели с индивидуални записи, 

компилирани в общ клип публикуван в социалните мрежи. През месец септември се 

проведоха Славейковите празници, в които взеха участие ТА „Трявна“, камерен хор 

„Еуфоника“ и ТК „Тревненски сокай“. За Коледа публикувахме видеоклипове в 

социалните мрежи  със записи от празнични концерти на същите състави.  

В Детските танцови формации се обучават 32 деца под ръководството на 

Софрони Минков. Участието им в предвидения юбилеен концерт не се осъществи. 

Пандемията осуети и участието на театралния колектив в XVIII Национален 

фестивал на любителските камерни и кафе - театри, Свищов, който беше отложен два 

пъти. Поради тази причина колектива е една година в пауза. 

 

В Школата по изкуствата  се обучават 55 ученика, разпределени по 

специалности както следва: пиано – 34, акордеон – 6, народно пеене – 10, гъдулка – 1 и 

китара – 3. Седем от тези ученици изучават две специалности ( пиано и фолклор, 

акордеон и фолклор или пиано и китара). 25 ученици посещават и часове по солфеж. 

Групите по солфеж са 4. Новопостъпилите ученици през тази учебна година са 15. В 

сравнение с миналите години броят на новите, както и общият брой на учениците в 

Школата е малко по-голям. Радостен е фактът, че интересът на децата към свирене и 

пеене не е намалял. Към Школата има и две групи – вокална група „Бърборани“ с 

ръководител Мая Рачева и фолклорна група с ръководител Николинка Кирилова. 

Работата в индивидуалните часове по инструмент или народно пеене е насочена 

към подготовката на децата за продукциите пред родителите в края на всеки срок. 

Такива вече два пъти не бяха проведени по обичайния начин – концерти пред 

родителите. Но в края на всеки срок каним родителите на всяко дете да посети един от 

уроците и да чуе какво е научило детето. Преподавателя по народно пеене направи 

видеозапис на изпълнението на всяко дете и го изпрати на родителите да го чуят. 
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Участието на деца от класа по народно пеене в конкурса „Дунавски славей 2020“ 

– Русе не се осъществи, поради отлагането на фестивала заради извънредното 

положение. 

Общите концерти и изяви на вокалните групи са сведени до минимум поради 

пандемията от коронавирус през изминалата година. 

 

През отчетния период камерен хор „Еуфоника“, под ръководството на г-жа 

Виолета Сиракова репетираше, съобразно противоепидемичните мерки, но имаше само 

едно участие – на Славейковите празници. 

 

През 2020 г. са регистрирани 562 читатели. 5870 са посещенията в библиотеката, 

10 - в компютърната зала, която беше затворена за посетители в началото на м. март. 

Литературата,  ползвана от читателите е 11360 тома. Набавените и регистрирани 

библиотечни документи са 571. 104 тома са закупени със средства от читателски карти, 

а 351 тома  – от одобрен проект по програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност” - 2020 на Министерството на културата,  на 

стойност 4711,88 лв. Дарените книги са 116. 

Похабената и отписана от фонда на библиотеката литература е 340 тома. С 

решение на Настоятелството към читалището отчислената литература се предлага за 

продажба от 0,20 до 0,50 лв. 

Периодичните издания са малко на брой. Списания не получаваме, а вестниците 

са 6, като 2 броя от тях са абонирани от дарители. 

Бележити дати и годишнини отбелязваме чрез витрини и публикации в 

социалните мрежи. 

През месец април организирахме конкурс на тема „Любими герои от приказките 

на Андерсен”, посветен на 215 години от рождението на Ханс Кристиян Андерсен. 

Получихме 24 интересни рисунки и апликации от деца от Трявна, София, Стара Загора, 

Варна, Русе и Лом, които бяха оценени достойно от компетентно жури. Награди 

получиха всички участници, които бяха предоставени от Община Трявна през м. юни. 

През месец юли Министерството на културата обяви конкурсна сесия по 

програма „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност”-

2020, по която кандидатствахме с проектно предложение за 5000 лв. Проекта ни беше 

одобрен за сумата от 4711,88 лв., с която бяха закупени 351 заглавия, съобразени с 

читателското търсене. 

Библиотеката взе активно участие и в Онлайн Коледното четене през целия 

месец декември, организирано от община Трявна. 

Надяваме се библиотеката да продължава утвърждаването си като важен 

модерен институт, наследник на богатите традиции на миналото. 

 

Поради епидемията от Ковид – 19, много мероприятия, които бяха предвидени 

се отложиха. Наложеното извънредно положение блокира работата и събитията, които 

планирахме да се случат.  

 

 



КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2020 година 

 

М. Февруари 

1. 19 февруари – поднасяне на цветя пред барелефа на Васил Левски 

 

М. Март 

1. 03 март – участие в честванията по случай освобождението на 

България - детска фолклорна група и ТА „Трявна“ 

 

М. Юни 

1. Изложба на детски рисунки от конкурса „Любими герои от 

приказките на Андерсен“ 

 

 М. Юли 

1. Лятна хоротека на открито с участието на ТК „Тревненски сокай“ 

– през целия месец 

 

М. Август 

1. от 3 до 9 август –международен музикален конкурс за 

изпълнители „Арт фестивал – Трявна“ 

 

М. Септември 

1. 12 септември – Славейкови празници с участието на ТА „Трявна“, 

камерен хор „Еуфоника“, ТК „Тревненски сокай“ и театър „Сватба“ гр. 

Плачковци 

2. 25 септември – среща – беседа „Пътят към себе си“ Лектор М. 

Пеева 

3. 28 септември – Камерен концерт на „Ариозо“ – „Звездна нощ“ 

 

 

М. Декември 

1. Новогодишни концерти на ТА „Трявна“, ТК „Тревненски сокай“ и 

хор „Еуфоника“ - онлайн 

2. Библиотеката участва през целия месец декември в „Онлайн 

коледно четене за деца 

 

 

 

     Илия Сираков 

     Председател НЧ”П. Славейков 1871” 


