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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. 

През 2021 година читалище „Младост-1983 г.“ осъществяваше дейността си в 

съгласие със своите програмни цели, заложена в Устава на организацията, според който 

читалището е юридическо лице с НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ. 

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.  

 Разпространение на духовни и културно-просветни ценности, подпомагане на 

културното и творческо развитие, обогатяване на социалната и образователна 

дейност; 

 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. 

Читалището постига своите цели чрез дейности, като: 

 Поддържа две  общодостъпни обществени  библиотеки с присъщите им 

библиотечно – информационни дейности. 

 Организира и подкрепя художествени колективи, школи, клубове, образователни 

събития и  концерти. 

 Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други 

организации и институции. 

 Развива  дейности свързани с възпитанието, обучението и пълноценното 

уплътняване на свободното време на децата и младите хора. 
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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 2021 година наброява 22860 

тома литература. 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 2021 г. са  657 човека,  

броят на заетите библиотечни материали е 14370.  

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. И през 2021 

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. Продължаваме 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. 

За поредна година участвахме в обявената от Министерство на културата 

конкурсна сесия по  Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене 
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и информираност”. Библиотеката в бл.22 кандидатства с проект на стойност 4982 лв.,  а 

библиотеката в бл.13 кандидатства с проект на стойност 4956 лв. Мотивът ни за два 

самостоятелни проекта бяха, че двете библиотеки са равнопоставени, на две различни 

локации, работят на пълно работно време с щатен персонал и имат самостоятелна 

документация. За наше ограмно съжаление МК не разреши да се кандидатсва с два 

проекта с мотива, че читалището има една съдебна реигистрация и двете библиотеки са 

вписани под един номер в Регистъра на обществените библиотеки. Одобрената финансова 

подкрепа от 3956 лв. беше разделена по равно между двете библиотеки.  

 

       ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА 

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

В продължение на 15 години музикален педагог в школата по пиано е г-жа Ирина 

Петкова. Тя работи с деца от най-ранна възраст. При подбора на материала успява да 

създаде у децата интерес и любов към музиката, да превърне обучението по пиано в 

увлекателна задача, като осъществява тясна връзка между музикално-художественото и 

техническо развитие, съобразено със слухово-музикалните и емоционални възприятия на 

децата, и свързването им с инструмента на базата на съвременните методични принципи. 

Търси път за здрава връзка между нотен текст, слухови и двигателни представи, навик към 

прецизно слушане, анализ и самоконтрол.Тя съдейства за откриване и развитие на млади 

таланти  и насочването им към специализираните училища по изкуствата. В учебната 

2020/2021 година, в школата се обучаваха между 28 – 32  ученика в класове по пиано  и 

китара  на възраст от 5 до 18 години.  

 През 2021 година  талантите от Музикална школа „Младост“ взеха участие и 

получиха дипломи, грамоти и отличия в следните музикални конкурси:  

 Национален Младежки фестивал на изкуствата „Млада синя Земя“ 2021 м. април -      

Криста Добрева – 2-ро място и Мая Кехайова – 3-то място. 

 Национален конкурс  „ХVпреглед на младия талант“ в гр. Хасково м. май – два 

сребърни медала за Мая Кехайова – 1-ва възростова група  и Бояна Николова – 2-ра 

възростова група. 

 Диплом за участие на Музикална школа „Младост“  в „ХVпреглед на младия талант“ 

в гр. Хасково 

 XXI Национален  музикален конкурс  "Милчо Петров" 2021 м. май- Криста Добрева 

и Мая Кехайова със сребро, Бояна Николова с бронз.  

 Диплом за участие на Музикална школа „Младост“   в 21-я  Национален музикален 

конкурс“Милчо Петров“ – Пловдив,2021  за възпитаници на музикалните школи. 

Във връзка с КОВИД 19 и наложените от здравните власти ограничения наложи търсенето 

на алтернативни варианти за традиционните концерти на школа „Младост“. Такъв именно 

беше концерта под надслов „Музика за Надежда“ проведен на моравата пред читалището. 

 

В края на м. юни 2021 г., културен център „Спиритус“ към храм „Свети Дух“отвори 

врати за изпълнители, родители и гости, които присъстваха на  Годишната продукция  по 
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случай завършване на учебната година и връчване на свидетелства на учениците от 

школата. В края на вечерта, музикален поздрав към всички, в изпълнеиние на орган 

поднесе  Кирил Лалов от Пловдивска филхармония.  

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 събития, особено в период на ограничения за провеждане на събития на закрито. 

 

3. ЕЗИКОВА ШКОЛА  И КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ                                                                                                                                      

  Въпреки усложнената обстановка и въведени ограничения за отделни дейности, 

езиковата школа и курсовете по английски език не преустановиха своите занятия. 

Обучението е индивидуално и това позволява записването на нови курсисти да става по 

всяко време на годината. За отчетния период те са между 15-18 курсиста.  Обучението за 

ученици е съобразено с учебната програма. Практиката показва, 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 

В сложната и непредвидима обстановка, в която изпълнявахме заложените по план 

събития, попадна Детска творческа академия. Традиционно Академията се провежда през 

м. юни, но заради промяна в продължителността на учебната година през 2021 год. тя се 

проведе от 1-ви до 30 юли. Това беше свързано с промяна на графици, ангажименти на 

преподавателския екип, планирани посещения и ред други технически детайли, но 

заложената цел беше напълно изпълнена. Академията се провежда  с деца от І до ІV клас, 

но  2021 година позволи да се включат и деца от по-горните класове. Както традиционно 

беше разработен  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  8 

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

цяло.  Новост за модул - Театрална лаборатория  „Необходимо вълшебство”  през 2021 
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година беше, че  занятията  се провеждаха на истинска сцена в театър „Хенд“ от  актьора 

Иво Игнатов-Кени.  

 Модулите обхващат:  

 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. 

  „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. 

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

културни обекти. Децата се запознаха с историята на нашия град, с неговите  

богати археологически, исторически и културни забележителности. За първи път 

беше посетена и Епископската базилика на Филипопол.. 

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

  „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, оригами, манга и аниме и др.    

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

начини за забавление от компютъра и телефона. Позабравени, развлекателни, 

образователни, игрите учат малки и големи да общуват помежду си, да са 

толерантни един към друг, изграждат ги като личности, и най-важното- показват на 

децата как да спазват правилата. 

 „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 2021“ се проведе по график с перфектна организация и най-

важното - 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 пета 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  
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Към Читалището има изградени и работят следните клубове: „Идея“, „Доверие“ , 

„Здраве“, „История“, Скаутски клуб „Младост“, „Традициите в бъдеще време“. През 2021 

година започна работа и клуб „Еврика“, в който с ученици от начален курс  изследваме  

заобикалящият ни свят и се убеждаваме, че науката може да бъде забавна и вдъхновяваща. 

Клубната дейност  при  читалище  „Младост – 1983 г.”  продължава да изпълнява 

основната си мисия - 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 2021 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. В Клубовете се работи  с 

конкретен  план за предстоящи събития, разработван от дългогодишния ръководител – 

Дафинка Хаджиева и активисти-доброволци. Срещите са всеки вторник от 14 до 17 часа и 

вратите  са отворени за нови участници.  

 

6. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО  

 

Един тежък и объркан творчески сезон. Въпреки всичките ни усилия, поради 

обстоятелства извън нашите възможности, Смесен вокален състав „Слънчева Тракия” с 

художествен ръководител Иван Пехливанов не успя да реализира планираните 

самостоятелни концерти и участията си в различни фестивали и празници. Ограниченията, 

наложени със заповеди на МЗ  останаха в сила почти през цялата 2021 година. 

 

 

7. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

 

Културният годишен календар на читалище „Младост-1983 г.” за 2021 г. също 

претърпя промени свързани с Ковид 19 и въвеждането на противоепидемични мерки на 

територията на цялата страна и забраната за масови събития на закрито. Това доведе до 

увеличен брой он лайн събития: 

 12.02.2021  - "Заедно за по-добра грижа за децата" – онлайн дискусия с участието 

на Елена Апостолова – секретар на читалище „Младост“ по  покана от Фондация 

"За Нашите Деца".  

 23.02.2021 – Целият екип на Читалището взе участие в уебинар организиран от 

Коалиция за Медийна Грамотност (България) и получи сертификат "Дигитални 

звезди". 

 25.03.2021   - За трета поредна година Държавната агенция за закрила на детето  

връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Детска творческа 

академия „Различното лято“ беше номинирана в категория „Устойчиво развитие“. 
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 06.04.2021 - „Ханс Кристиан Андерсен – великият разказвач на всички времена“ – 

литературно утро с  първокласници от СУ „Черноризец Храбър“  посветено на 

Международния ден  на детската книга. 

 10.04.2021 – „Музика за Надежда“ – пролетен концерт на музикална школа 

„Младост“ проведен на моравата пред читалището. 

 5,7,9,14.04.2021 - Секретарят на читалището, г-жа Елeна Апостолова успешно 

завърши обучение и получи сертификат за "Онлайн медийна грамотност за 

ментори“, организирано от Коалицията за медийна грамотност с водещ сесиите, 

разследващата журналистка  Миролюба Бенатова.  Обучението се проведе в 

рамките на проект “SMART – регионални общности”, с подкрепата на програмата 

за малки грантове Alumni TIES на Държавния департамент на САЩ и на 

кампанията “Дни на медийна грамотност 2021”. То беше с продължителност 4 

сесии, а след края на всяка сесия участниците подготвяха своя версия на 

приложената обучителна програма. 

 23.04.2021 - „Млада синя Земя“ 2021 – участие в младежки фестивал на изкуствата. 

 04.05.2021 - Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Патриархът на българската 

литература Иван Вазов и тъгите на България“, лектор Дафинка Хаджиева. 

 11.05.2021 - Клуб „История“: „Родът Вазови“ по повод 165 години от рождението 

на генерал-лейтенант Кирил Вазов, лектор Теодор Златарев. 

 10-12.05.2021 – Тридневен онлайн семенар „Потребителски лаборатории“ на EIT 

Food RIS CEL 

 10.05.2021 – участие в Национален Празник на Младите таланти в гр. Хасково. 

 11.05.2021 – „Разказ за свободата“ среща разговор с Борис Гърнев, ветеран от 

Втората световна война. 

 18.25.2021 – „За нашите родители“ – обучение на възрастни хора , членове на Клуб 

„Идея“ за ползване на Фейсбук, електронна поща, месинджър и вайбър. Ментор 

Елена Апостолова. 

 26.05.2021 – „Медийна грамотност“ - обучение на възрастни хора от песионерски 

клуб на ж.к. „Траккия“ за да разпознаване на  фалшиви новини и онлайн измами 

Ментор Елена Апостолова. 

 „Довиждане детска градина! Здравей, първи клас!“, символично сбогуваха с 

любимата  детска градина „Велимира“: 

 18.05.2021 – група „Слънчо“ 

  19.05.2021 – група „Детелина“ 

  26.05.2021 – група „Дъга“ 

  27.05.2021  - група „Маргаритки" 

 01.06.2021 - “Детство мое” - детски празник, по случай  Деня на детето с ученици 

от 3-тите класове на  СУ „Черноризец Храбър“. 

 01.06.2021 – Клуб „История“: „Героите на един народ са неговата легитимация 

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

Хаджиева 

 08.06.2021 – Клуб  „Здраве“: „Спасовден. Билките  на България или за всяка болка 

– билка“, лектор Мария Янева 
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 25.06.2021 - Годишен концерт на талантите от  ДМШ „Младост“. 

 01-30.07.2021 - Творческа лятна академия  „Различното лято 2021“, която включва: 

 14 творчески ателиета: стъклопис, рисуване със сух пастел, изработка на 

нерамични фигури, създаване на плъстена картина от  жива вълна, манга и  

аниме, печатна графика, декупаж, оригами, папие маше, изработване на 

текстилна мандала, изработване на картички, мозайка от природни 

материали, изработване на  маски, оцветяване на керамични фигури . 

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

телефони  и таблети. 

 4 занятия с детски психолог  

„Моето лято на филмова лента”- индивидуална работа за нагласите и 

очакванията на децата.  

„Емоции и цветове” /рисуване с пръсти/ - индивидуална работа, свързана 

 с емоционалната интелигентност, емпатията и самооценката. 

„Без думи” - работа с глина по двойки за по-добро общуване между децата, 

екипност и толерантност. 

„От нищо – нещо” - групова работа с основната линия за емоционалните 

и социални компетенции. 

 4 занятия  Театрална лаборатория „Необходимо вълшебство” проведени  

в зала  на  театър „Хенд“ от  актьора Иво Игнатов-Кени.  

 4 изнесени занятия  на  тема  „Моят  Пловдив“  и  посещения  с лекции  

на   Ранно християнска  базилика, Епископска базилика Филипопол, 

Регионален исторически   музей,   Природонаучен  музей, Планетариум, 

Етнографски музей,  Римски стадион,  Археологически Комплекс  Небет  

тепе, Античен театър, Хисар  капия, къща „Клианти“, „Капана“. 

  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. 

 07.09.2021 - 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. 

 14.09.2021 - Литературен вторник в Клуб „Идея“: “Тома Измирлиев – талантливият 

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

 28.09.2021 - “Съвременност и традиция” - презентация за услугите, които предлага    

библиотеката за ученици от 5-тите класова на СУ „Черноризец Храбър“. 

 05.10.2021 - Клуб „Здраве“: „Алтернативна медицина“, лектор Елена Николова. 

 07.10.2021 - “В света на приказките“- литературно утро с деца от ДГ „Десислава“ 

ВГ "Звънче". 

 11.10.2021 – Клуб  „История“:  „Софроний Врачански – българският владика“, 

лектор Дафинка Хаджиева. 

 04.11.2021 - “В света на приказките“- литературно утро с деца от ДГ „Десислава“ 

ВГ „Звездица“. 
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 19.11.2021 – Заключителен  онлайн семенар на „Потребителски лаборатории“  на 

EIT Food RIS CEL и получаване на сертификат. 

 15.12.2021 – „Ще сурвакаме за здраве“ - Коледна работилница за изработване на 

традиционна българска сурвачка с ученици от СУ „Ч. Храбър“ 

 21.12.2021 - „Ще сурвакаме за здраве“ - Коледна работилница за изработване на 

традиционна българска сурвачка с деца от ДГ „Десислава“. 

                             

ІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

През 2021 година екипът на читалище „Младост-1983“  има спечелени и успешно 

реализирани два самостоятелни проекта. 

1. 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 - 2021“. 

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

информираност” 2021 г. към Министерство на културата. Закупени са 318 заглавия, 

разрледелени в двете библиотеки, на обща стойност 3956 лв. 

Партньори: 

1. Партньори  на  eX Art Foundatione    по проект „Съвременни техники в текстилното 

изкуството“ по програма “Любителски изкуствата” на Национален фонд “Култура”.   

2. Партньори на Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура” по проект „Фестивал на 

мечтите“ по отворена покана за проектни предложения “Наследство II“.  

                                                                                     

ІV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Материалната база, в която читалище „Младост-1983 г.“ осъществява дейността е 

частна общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване от Община Пловдив 

по силата на Закона за общинската собственост и Закона за народните читалища.  

Всички разходи за режийни, текущи и неотложни ремонти, обзавеждане, цялостен 

интериор са грижа на читалището. Тези пера в разходната част на бюджета на читалището 

са една постоянна, неотменна грижа за осигуряване. Без тях няма как организацията да 

осъществява своята работа и да посреща нуждите на своите потребители на услуги. 

Всяка година читалището акумулира и инвестира финансов ресурс в обновяване и 

естетизиране на средата.  

През 2021 година бяха осъществени поредни неотложни ремонтни дейности:  

 Боядисване на стени и тавани с латек  в бл. 22. 

 Лепене на стиропорни плоскости. 

 Лепене на хартиени тапети. 

 Блажна боя на врати и каси. 

 Ремонт на метална врата на книгохранилище. 

 Лепене на фолио с рекламен надпис. 
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 Надпис на фасада на блока – Библиотека. 

 Монтаж на метални стелажи. 

 Монтаж на дървени стелажи. 

 Почистване на рекламни табели от графити.      

Закупени бяха: 

 5 бр. метални стелажи за книгохранилище. 

 2 бр. дървени стелажи за зала а творчество.   

 

 

 

Изготвил: ....................... 

    /Е.Апостолова/ 

Председател:..................... 

    /Е. Каблешкова/  
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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“. 

Нормативна основа на тази програма са Закона за народните читалища и всички 

произтичащи от него подзаконови актове 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 2022 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. 

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

концерти. 

3. Организира културни 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 
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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.  

По традиция, 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 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 2022 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 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 2021/2022 година учениците от Школата ще вземат участия в културните 

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
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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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, ако същите не претърпят промяна 

свързана с противоепидемични мерки за Ковид 19 :  

 Vivapiano – международен фестивал за пианисти непрофесионалисти – гр. 

София. 

 Конкурс за певци и инструменталисти „Медени звънчета“ – 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 2022 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 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.  
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През 2022 г. музикалният състав ще има следните участия, ако същите не 

претърпят промяна свързана с противоепидемични мерки за Ковид 19  :  

 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 - Национален фестивал на патриотичната песен  в гр.  София  

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

Коледа”. 

 

               VІ.  КЛУБНА ДЕЙНОСТ 

 

               Клуб „Идея”, Клуб „Доверие“, Клуб „Здраве“, Клуб „История“. Целта на 

клубната дейност е утвърждаване ценностите на гражданското общество в район „Тракия” 

чрез свободен обмен на идеи, информация и развитие на партньорство.    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 2022 

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.  

 

 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. 

 Клуб „Еврика“ – нов клуб по науки, в който планираме да изследваме с децата 

заобикалящият ни свят, да разкриваме как са устроени нета, да им покажем, че 

науката може да бъде забавна и вдъхновяваща. 

 

 

VІІ.  КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  

 

В културния календар  по месеци са заложени  значимите дати  през  2022 година, 

събития от българския празничен календар, както и образователни събития. При 

реализирането им ще бъдат спазени всички предписания на здравните власти.  
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Януари  

 “Колкото повече, толкова повече!“- литературно утро с деца от ДГ 

„Десислава“, посветено на героите на А.Милн. 

 „Баба – това е звание, не наименование!“- вечер, посветена на Бабин ден, 

секция „Здраве“, лектор Нина Иванова 

 „Дълбоките корени на българските обичаи и празници“ – среща на имениците 

от клуб „Идея“,  секция „История“ 

 „Правото на щастие“ - беседа за Умберто Еко - 90 г. от рождението и 16 г. от 

смъртта на твореца. Лектор - Дафинка Хаджиева. 

 Клуб „Еврика“ - биологична система за получаване на въглероден диоксид - 

дишане и фотосинтеза в един интерактивен модел 

 Клуб „Еврика“ „Наука в кухнята“ – „Ферментация“ 

 Клуб „Еврика“ „Кодът на Да Винчи“ - уникалните Леонардови изобретения, 

сглобяване на макет на мост, разработен от Леонардо преди повече от 500 

години  

 Клуб „Еврика“ „Магнитна наука“ – опити и експерименти 

 

Февруари 

  „Между смартфона и  книгата“– разговор на участниците в секция „Доверие“ 

за баланса между електронните медии и книгата в живота на нашите 

внуци:100 г. от рождението на Цветан Ангелов – български детски писател. 

Автор на текста  на детската песничка „Тихо се сипе първият сняг“ /1922 – 

1982/;190 г. от рождението на Чарлс Латуидж Доджсън с  севдоним /Луис 

Карол/ – британски писател, философ, математик, логик и фотограф. /1832 – 

1898/; 140 г. от рождението на Алън Милн – английски писател, автор на 

книгите за Мечо Пух /1882 – 1956/. 

 „Една от звездите“- разговор за голямата българска театрална, телевизионна и 

филмова актриса  /1922–2019/ Стоянка Мутафова по повод  100 г. от 

рождението й. 

 „Живот, посветен на свободата“ - поетичен рецитал – група за художествено 

слово към клуб „Идея“по повод годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата Васил Левски. 

 Участие в Международен конкурс за пианисти-непрофесионалисти -

VIVAPIANO 2022, гр.София. 

 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“. 

 Клуб „Еврика“  - „Наука в кухнята – сладкият път на какаото“ 

 Клуб „Еврика“ „Красива природа, красива наука“ – Вековните дървета, макети 

 Клуб „Еврика“ - „Планета Земя: Кръговратът на водата“, експерименти 

 Клуб „Еврика“ – „Забавна наука: Лимонова батерия“ 

 

    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“. 
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 Клуб „Идея“, „Баба Марта бързала, мартенички вързала“- разговор за 

уникалната българска традиция в наше време. 

 „Вечната и святата“- поетичен вторник по стихове на Елисавета Багряна, 

Дамян Дамянов, Добри Жотев, Иван Вазов, Павел Матев за жената. 

 „Да пеем, приятели...“- 10 години - СВС „Слънчева Тракия”- творческа 

среща с ръководителя Иван Пехливанов и неговия състав. 

 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“ 

 „Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала...“- литературно четене на 

авторска и народна поезия за пролетта от участниците в секция „Доверие“. 

 Традиционен мартенски  концерт на читалищни  любителски колективи, 

организиран от Общински читалищен съюз с участието на СВС „Слънчева 

Тракия“. 

 Клуб „Еврика“:  „Ало, ало“ – екпериментална работилница, посветена на 

Александър Бел, демонстрация за звуковите вибрации по нишка и изработка 

на „телефон“ 

 Клуб „Еврика“ – „Физика у дома: да сготвим плазма“ 

 Клуб „Еврика“ – „Наука в кухнята : Горещ лед“  

 Клуб „Еврика“ – „Под микроскоп: Амебите“, демонстрации 

 

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 „Доверие“: „Очистителната сила на хумора“- беседа. Лектор – Дафинка 

Хаджиева  

 Клуб „Идея“, „Овладяването на Космоса – въпрос на престиж или бъдещето на 

света“- беседа. Лектор – ген. о.з.Йохан Петков. 

 Клуб „Идея“, „Земята – люлка на живота“- беседа за екологичното равновесие. 

Лектор- Чавдар Косев.  

 Клуб „Идея“, „Обичам ти тъжните песни, народе“- поетичен вторник по 

стихове на Иван Вазов, Дамян Дамянов, Петя Дубарова. 

 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. 

 Клуб „Еврика“  - „Физика в кухнята: Архимед и месомелачката“ 

 Клуб „Еврика“ – „Планета Земя: Вулканите“, експерименти и демонстрации 

 Клуб „Еврика“ – „Забавна геология: Кристали“, експерименти 

 Клуб „Еврика“ – „Чудесата на природата: Колибрито“, демонстрации 
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Май 

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

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

 Клуб „Идея“, „Всичко плод е на ръката“- беседа за трудолюбието като основна 

нравствена ценност на българина. Лектор – Дафинка Хаджиева  

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Когато се наливаха основите“- поетичен 

рецитал на групата за художествено слово по повод 91 г. от рождението на 

Пеньо Пенев 

 Клуб „Здраве“: „Проблеми на детското здравеопазване“- беседа. Лектор: 

Искра Попова.   

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Святото българско слово“ -  беседа за 

делото на Свети Свети Кирил и Методий. Лектор – Катя  Златарева. 

 

 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“. 

 Клуб „Еврика“ – „Наблюдавай и обясни: зъбни колела“ – експерименти на 

открито в парка. 

 Клуб „Еврика“ – Гръм и мълнии – статично електричество“, експерименти и 

демонстрации 

 Клуб „Еврика“ – „Да рисуваме със звук“ – фигури на Хладни, екперименти 

 Клуб „Еврика“ – „Физика у дома: Дифузия“, експерименти и демонстрации 

 

Юни 

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

 Клуб „История“: 185 г. от рождението на Васил Иванов Кунчев /Васил 

Левски/– български национален герой, идеолог, лектор Д. Хаджиева 

 Клуб „Здраве“: „Спасовден: за всяка болка – билка“, лектор Мария Янева 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Художникът на българското село-Елин 

Пелин“-беседа по повод 145 г. от рождението на твореца. Лектор- 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. 

 Клуб „Еврика“ – „Космос: Слънчева система“, изработка на макет 

 Клуб „Еврика“ – „Планета Земя: Сезони“, демонстрация 
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 Клуб „Еврика“ – „Направи си сам: pH индикатор“, експерименти  

 Клуб „Еврика“ - „Наука в кухнята: Бонбонена хроматография“,  експерименти 

и демонстрации 

 

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 – 

2022/2023  година. 

 Изработка на рекламни пана, флаери, афиши. 

 Сформиране на курсове, школи, състави. 

 Клуб „Идея“: „Любимият  древен и млад роден Пловдив“ – вечер, посветена на 

развитието на родния град , лектори Галя Примова и Стойка Гагова 

 Литературен вторник в Клуб „Идея“: „Огненият поет на септември“- Поетична 

среща с творчеството на Гео Милев, лектор Дафинка Хаджиева 

 Клуб „Идея„: „Читалище родно, обител на песен и слово!“- разговор с 

ръководството на НЧ „Младост 1983 г.“ по повод 178 години от първата 

читалищна проява в България и 39 години Народно читалище „Младост 1983“ 

 Клуб „Еврика“ - ролевите игри и модели „Как работи сърцето" 

  Клуб „Еврика“ – „За прилепите и хората“ 

 Клуб „Еврика“ – „Забавна математика: Да броим с букви“ 

 Клуб „Еврика“ – „Наука в кухнята: каучукови яйца“, експерименти и 

демонстрации 

 

Октомври 

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

библиотеката за ученици от горен курс на районните училища. 

 Клуб „Идея“, „Балканският лауреат на Нобелова награда Иво Андрич“ – 

литературна беседа за известния класик. Лектор – Дафинка Хаджиева 

 Клуб  „История“:  „Да посветиш живота си на науката“- разговор за жени с 

бележити научни открития  в различни области на науката  

 Клуб „История“:  „Балкански бури и неволи“- историческа беседа. 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. 

 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 

 Клуб „Еврика“ - „Физика в кухнята“ – „Капилярни явления в ... кухненски 

парцали -1 част: Абсорбция.“, експерименти и демонстрации  

https://www.greelane.com/link?to=chromatography-with-candy-and-coffee-filters-604269&lang=bg&alt=https://www.thoughtco.com/chromatography-with-candy-and-coffee-filters-604269&source=kitchen-science-experiments-for-kids-604169
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 Клуб „Еврика“ - „Физика в кухнята“ – „Капилярни явления в ... кухненски 

парцали -2 част: Воден стълб.“, експерименти и демонстрации  

 Клуб „Еврика“ - „Направи си сам: Компас“, експерименти и демонстрации 

 Клуб „Еврика“ – „Планета Земя: Климат“ 

 

Ноември 

 Клуб  „История“:  „Да запалиш светлината – разходка из пожълтелите  

страници на Паисиевата история“ -  литературно-историческа беседа във 

връзка 260 години от създаването на „История славяно-българска“. Лектор- 

Дафинка Хаджиева. 

 Клуб  „История“: „Различна историческа съдба – общи корени“- разговор - 

разходка с участниците в секция „Доверие“из старинните славянски градове 

Търново, Белград, Краков, Прага, Петербург, Киев, Москва. 

 Клуб  „История“: „Спасителят на Родопите“, непокорният полковник 

Серафимов“ – беседа. Лектор – Дафинка Хаджиева. 

 

 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.   

 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 „Еврика“ – „Наука в кухнята: Яйце в бутилка“ 

 Клуб „Еврика“ – „Планета Земя: Пчелите“ 

 Клуб „Еврика“ – Забавна наука:Хроматография или как да разделим сместа на 

отделните й компоненти. 

 

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 „Доверие“: „Зимен празничен календар – благослов и надежда“ с Н. 

Гераксиева 

 Клуб  „История“: „Патриархът на българската войска“ – беседа за ген. Данаил 

Цонев Николаев /1852–1942/ -  170 г. от рождението на генерала от пехотата Д. 

Николаев. Лектор – Теодор Златарев. 

 Коледно тържество в клуб „Идея“ 

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

 Клуб „Еврика“ - „Направи си сам: Невидимо мастило“, експерименти и 

демонстрации 

 Клуб „Еврика“ – „Планета Земя: Облак в бутилка“ 

 Клуб „Еврика“ – „Забавна геология: Сталактити“, експерименти и 

демонстрации 

 

VІІI. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 

1. Кандидатстване с проекти по програмите на: 

 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  - 2022” при МК. 

 

 

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

          /Е. Каблешкова/         

 


