
 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871“ -  ГРАД ТРЯВНА 

ЗА 2021 ГОДИНА 

 

Изминалата 2021 година бе белязана с честването на 150 години от основаването 

на нашето читалище. Годината отново бе под знака на Ковид-19. Пандемията отново ни 

принуди да затворим репетиционната дейност на всички колективи към читалището.  

Подготовката за честването на 65 години от създаването на ТА“Трявна“ 

стартира едва през месец Април и за чест на всички изпълнители от ансамбъла, детски 

танцов състав и Танцов клуб „Тревненски сокай“ успяха да представят продукция на 

Славейкови празници 2021. Част от съставите участваха и в организираните от 

читалището градски Великденски и Гергьовски хора. 

През месец май отбелязахме 80-годишния юбилей на писателя Стоян Цонев – 

дългогодишен член на литературния клуб към читалището. Творчеството му бе 

представено обстойно от академик Марин Кадиев. 

В началото на м. юни градът ни бе домакин на фестивала „Балкана пее и 

разказва“. В него взеха участие група „Бърборани“ с ръководител Мая Рачева и 

фолклорна група „Тревненски славейчета“ с ръководител Николина Кирилова към НЧ 

„П. Славейков 1871“. 

По инициатива на преподаватели от Школата по изкуствата и със съдействието 

на Община Трявна по повод Славейковите празници, се преиздаде сборника „25 

Славейкови песни”, в памет на композитора Александър Попов. 

Камерен хор Еуфоника продължи да репетира и за Великден зарадва своите 

почитатели с онлайн концерт, заснет в храм „Св. Арх. Михаил”. Традиционно откри 

Славейковите празници със свое изпълнение. 

Театралния колектив поднови репетиционната си дейност през месец Септември 

с идея да се включи в честването на юбилея на нашето читалище. За съжаление поради 

пандемичната обстановка спектакъл не се осъществи. При строго спазване на 

противоепидемичните мерки, честването на 150 годишния юбилей се състоя в камерен 

формат. В него взеха участие камерен хор „Еуфоника“, настоящи и бивши възпитаници 

на ШИ „Янко Мустаков“, група „Бърборани“. Бе изработен и показан видеоклип за 

историята и дейността на НЧ „П. Славейков 1871“. Интерес предизвика изложбата от 

старопечатни издания от фонда на библиотеката. Показани бяха, изданията на 

Литературния кабинет и изложба карикатури на Веселин Зидаров. Грамоти от Съюза на 

Народните читалища получиха дългогодишни активни самодейци за принос към 

дейността на читалището. 

През изминалата година бе извършен ремонт на зрителната зала, сцената и 

сценичното оборудване, за което благодарим на Община Трявна. Оставаме с надежда 

през тази година да се реши въпроса с отоплението на читалището, както и да се 

извърши ремонт и на градската читалищна библиотека. 

Народно читалище “Пенчо Славейков 1871“ 
гр. Трявна, ул. “Ангел Кънчев” № 33, тел: 0677/6-25-73; e-mail: chitalishte_tryavna@abv.bg 

 

 



През 2021 година кандидатствахме с проекта „Магия българска“ за финансиране 

от Национален Фонд Култура в направлението за любителско изкуство. Одобрения 

проект е на стойност 14 997,21 лв., който ще се реализира през настоящата 2022 г. По 

проекта ще бъдат закупени безжичен микрофон и носии за детските състави към 

читалището. Предвижда се организиране на концерт и неговото видеозаснемане. 

 

Забраната за груповите занимания на деца в школата по изкуства ни принуди да 

прекратим уроците по солфеж. В момента в ШИ „Янко Мустаков“ се обучават 56 

ученици, разпределени по специалности както следва: пиано – 31, акордеон – 7, 

народно пеене и гъдулка – 11 и китара – 7. Някои от децата изучават две специалности ( 

пиано и фолклор, акордеон и фолклор или пиано и китара). 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 „Тревнески 

славейчета“ с ръководител Николина Кирилова. 

 В Детската танцова формация под ръководството на Софрони Минков се 

обучават 23 деца от начален етап на образование. Има и 8 по-малки деца от детските 

градини, които се обучават в отделна група. 

Работата в индивидуалните часове по инструмент и народно пеене е насочена 

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

Такива 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. Общите концерти и изяви на вокалните групи са сведени до минимум 

поради пандемията от коронавирус през изминалата година. 

Децата от класа по народно пеене участваха в различни онлайн конкурси и 

спечелиха множество награди. В Национален фолклорен конкурс „Весел Чичопей” - с. 

Първомайци, проведен през месец май, участваха 9 деца. Три от тях получиха първи 

награди, четири – втора награда, по една трета и поощрителна. От Регионалния 

фолклорен конкурс "Златен славей" - 2021 – Габрово проведен през месец октомври, 

участваха 12 деца. Получихме награда за отлично представяне на най-малкия ученик от 

класа по народно пеене, една втора награда и две за трето място. Фолклорна група 

„Тревненски славейчета“ с ръководител Николина Кирилова взе участие в 

Националния конкурс за детско творчество "Коледна звезда" – Тутракан, под 

патронажа на вицепрезидента, проведен през месец декември, на който децата бяха 

класирани на второ място. 

 

През 2021 г. са регистрирани 615 читатели. 6450 са посещенията в библиотеката, 

45 - в читалнята (по обясними причини). Литературата, ползвана от читателите е 11485 

тома. Набавените и регистрирани библиотечни документи са 584. 139 тома са закупени 

със средствата от читателски карти, а 270 тома – от одобрен проект по програма 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на 

Министерството на културата  на стойност 3997,42 лв. Дарените книги са 175. 

Похабената и отписана от фонда на библиотеката литература е 330 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 2021 г. информационният център е посетен от 45  потребители.  

През месец март Министерството на културата обяви конкурсна сесия по 

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

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

одобрен за сумата от 3997,42 лв., с която бяха закупени заглавия, съобразени с 

читателското търсене. 

През месец април организирахме конкурс на тема „Вълшебният свят на 

книгите”, посветен на 2-ри април – Международен ден на детската книга. Получихме 

54 творби от деца от Трявна, София, Стара Загора, Варна, Русе, които бяха оценени от 

компетентно жури. Всички участници получиха награди и грамоти, предоставени от 

Община Трявна. 

За 16-тото издание на „Маратон на четенето” през месец април, организирахме 

онлайн четене на любими приказки, разкази и стихчета. В инициативата се включиха 

учители от детските градини, служители от общинска администрация, и библиотекари. 

През месец юли се организираха летни занимания с деца от предучилищна 

възраст и ученици до 4 клас. Създадохме една интересна среда, пълна с позитивни 

емоции. Децата четоха приказки, рисуваха герои от вече прочетените истории, 

изработваха картички, играха на различни игри.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2021 година 

 

М. Февруари 

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

 

М. Март 

1. 03 март – Участие на състави от читалището в онлайн концерт, 

посветен на 3-ти март 

 

М. Април 

1. Литературен конкурс "Вълшебният свят на книгите", проведен от 

библиотеката към НЧ "П. Славейков 1871", посветен на 2-ри април - 

международен ден на детската книга 

2. Онлайн на Маратон на четенето, посветен на Световния ден на 

книгата и авторското право. 

 

М. Май 

1. Великденско хоро с участието на състави от читалището; 

2. Онлайн великденски концерт на КХ "Еуфоника" в храм "Св. 

Георги"; 

3. Гергьовско хоро с участието на състави от читалището; 

4. Честване 80 год. юбилей на писателя Стоян Цонев. 

5. Участие на деца от класа по народно пеене с ръководител 

Николина Кирилова в онлайн национален фолклорен конкурс „Весел 

Чичопей” - с. Първомайци; 

 

М. Юни 

1. Отбелязване Денят на Ботев - изпълнения на деца от Клас по 

народно пеене при НЧ “П. Славейков – 1871“ с ръководител Н. Кирилова; 

2. Преиздаване на сборник "25 Славейкови песни"; 

3. Участие на ВГ „Бърборани” и ФГ „Тревненски славейчета” във 

фестивала „Балканът пее и разказва”  - Трявна 2021; 

4. Участие на КХ „Еуфоника”, ТА „Трявна” Детски фолклорен 

състав и ТК „Тревненски сокай” в Славейкови празници 2021; 

5. Продукции на учениците от школата пред родители; 

6. Празнуване на Еньов ден - изпълнения на ръководители от 

школата. 

 

 М. Юли 

1. Летни занимания с деца в библиотеката. 

 

 






