
 

 

ОТЧЕТ 

за дейността на Народно читалище „Св.Иван Рилски-1922” 

Район „Връбница” Столична община 

през   2016 г. 

 

Уважаеми дами и господа, членове и гости на читалище „Св. Иван 
Рилски–1922”, основните приоритети в работата ни през 2016г бяха 
насочени към обогатяване на културния живот в селото и за 
удовлетворяване потребностите на населението чрез: 

 съхранение и развитие на традициите на българския 
фолклор  и развитие на любителското творчество сред деца 
и възрастни   

 развитие на библиотечната и информационна дейност 

 осигуряване на достъп до информация и комуникация  

 възпитаване и утвърждаване на националното 
самосъзнание и културната идентичност   

 разширяване на сътрудничеството между читалищата в  
район „Връбница 

 поддържане на читалищната база в добро състояние. 

 допълнително финансиране, чрез участие в проекти. 

В работата на Настоятелството приоритет имаше развитието на 
творчеството сред подрастващото поколение, целесъобразното 
използване на финансовите средства и организиране на дейности по 
изпълнение на заложените в културния календар изяви. Членовете на 
Настоятелството работиха с отговорност и всеотдайност през 
отчетния период. 

Столична Дирекция Култура  финансира проекта ни  за празника 
„Тодоровден“ със сумата от 300лв. Тези средства  бяха крайно 
недостатъчни за отбелязването на 26-та година от провеждането на 
празника. За пореден път  Стефан Найденов помогна на читалището за 
финансирането и организацията на „Тодоровден”. Традицията в 
провеждането на Бабинден, Лазаруване, Коледуване, Деня на Ботев и 
загиналите за свободата на България, празниците на детското 
творчество, организираните изложби и проведени концерти, 
гостуването на посланичката на Република Хърватия  в навечерието на 



 

 

Коледа г-жа Лийерка Алайбег за откриването на изложбата „Поздрав 
от Хърватия” , бяха културни събития открояващи се в ежедневието на 
хората  в с.Мрамор. 

      Библиотечната дейност на читалището продължи в 
изпълнение на  основните й  задачи: 

 Библиотеката да работи, в съответствие с призванието си да 
създава връзки между хората и информацията в динамиката на 
ежедневието.  

 Да дава достъп до четене и информираност на своите  
потребители, деца и възрастни.  

 Да работи за постигане на целите на програма „Глобални 
библиотеки-България” 

 Библиотечният фонд  наброява 14206 библиотечни единици. Закупени  
и дарени са общо 270 нови заглавия, на стойност 1962лв. Получихме 
дарение на документалните сборници „Из архивите на Държавна 
сигурност” от Комисията за разкриване на документите. За 2016г са 
регистрирани общо  144 читатели от тях до 14 години  са 64, а над 14 г. са 
80. Броят на читателите  жени е 97, мъже са 47. Заети за дома са 6321 
книги, а посещенията са 3196. Извършена е частична инвентаризация на  
1400 книги от библиотечния фонд, в съответствие с нормативните 
разпоредби. Отчислени са 64 физически изхабени книги.   

Библиотеката разполага с 5 компютъра, 4 от които са с места за 
свободен достъп. Те са  ползвани от 647 потребители. Проведени са 11 
индивидуални обучения за работа с компютър на възрастни хора. 
Извършени са услуги на граждани за сканиране на документи и 
прехвърлянето им на преносим носител, или изпращането им по 
електронна поща, сканиране на статии от книги, периодични издания, 
сканиране на материали с краеведски характер. Оказвана е помощ на 
желаещи в търсене на работа, изготвяне на документи за 
кандидатстване и др. В библиотеката целогодишно се организираха 
тематични витрини. Читалищният сайт и страницата на библиотеката 
във Фейсбук текущо отразяваха цялостната дейност на читалището, 
предоставяха и ресурси в полза на дистанционни потребители на 
библиотеката. 

В електронния каталог са вписани 4970 книги, като е обхваната   
литературата постъпила във фонда през последните 20 години. През 
годината бяха организирани  27 инициативи целящи популяризиране 
възможностите на съвременната читалищна библиотека.  По-значими  
от тях бяха: 



 

 

 „Библиотеката – помощник на децата при подготовката им за 
училище” – обучение на деца от VI и VII клас за използване на 
безплатния достъп до образователния уебсайт „Изпитай.ме” 

 „145 години от издаването на списание „Пчелица” от П. Р. 
Славейков– мултимедийна презентация 

 Прожекция на приказката "Златната гъска" за деца от първи 
клас по случай 2 април – Международния ден на детската 
книга 

 
 „140 години от Априлското въстание” – презентация 

 „Молбата на книгата” – гостуване на първокласниците в 
библиотеката и Информационния център, посветено на 
Националната библиотечна седмица. 

  „Библиотекар за един ден” – ученици управляват 
библиотеката и работят в библиотеката  за 1 ден – 
Инициатива посветена на Деня на библиотекаря 

 „Вълшебството на 1 юни” – Прожекции на любими детски 
анимационни и игрални филми 

 Изготвяне и прожекция на филм "20 години женска 
фолклорна група при НЧ "Св. Иван Рилски-1922" и прожекция 
по време на юбилейния концерт. 

 „160 години читалищно дело” – информационно табло 

 „130 години от рождението на Ран Босилек” -  детско утро 

 Прожекция на българския филм "Вик за помощ" в Клуба на 
пенсионера по повод 21 ноември - Деня на християнското 
семейство 

Културно - образователната дейност в читалищната библиотеката през 2016 

година бе насочена основно към популяризиране многобройните и богати 

възможности на библиотеката, целящи привличане на нови читатели, 

приобщаване на децата към книгата и обогатяване културния живот в 

селото. 

Читалищната библиотека се обслужва от един щатен библиотекар с 
висше образование – специалност „Библиотекознание и 
библиография” и „Библиотечен мениджмънт”. Като библиотекар 
Василка Христова има двадесет и една години стаж. 

През  изтеклата  година  редовно  посещаваше квалификационните 
мероприятия. организирани от Столична библиотека. 



 

 

През месец април библиотекарката взе участие в информационната 
среща на тема: „Организация на дейностите в читалищните 
библиотеки през 2016 година” и посети образователната 
лекция ,,Четене с разбиране". 

През месец септември участва в работна среща на тема „Методът 
АНОКСИЯ”, която се проведе в Националната библиотека „Св.св. Кирил 
и Методий” 

През месец ноември участва в Национален форум „Библиотеките днес”, 
който бе организиран от Фондация „Глоб@лни библиотеки – 
България“. 

Важно място в  развитието на читалищната ни дейност е развитието и 
обогатяването на любителското художествено творчество за деца и 
възрастни. На 24 юни на Еньовден със запомнящ се тържествен  
концерт Женската фолклорна група отбеляза своята 20 годишнина. 
Този концерт се превърна в  най-важното читалищно събитие за 
2016г. Извървяла достоен път на развитие,ръководена от Рени 
Божилова, Кремена Станчева и Стефка Събчева групата е получила 
много  престижни награди от Международни и Национални фестивали 
и събори, изпяла е много  песни от шопската и другите етнографски 
области на България. Тя има огромен принос в обогатяване на 
дейността на читалището в последните 20 години. Групата се състои 
от 15 жени, с които Стефка Събчева работи усърдно и с много 
позитивна енергия. За жените бяха ушити красиви нови костюми, 
което допринесе за представянето им в изявите през годината. Те 
участваха в Междунарония етнокултурен фестивал в гр.Пещера, в 
Националния фолклорен събор „Леденика”, в Каравелова вечер в 
гр.Копривщица, в читалищните празници включени в културния 
календар, в Бабинден, Тодоровден и др. Изпълненията на 
автентичните двугласни шопски песни на дуета Стефка Събчева и 
Надежда Коцова впечатляваха зрителите със специфично си звучене. 
Тракийските песни на Деля  Атанасова, както и хумористичния талант 
на Руска Дросева и Любомир Додов съпътстваха участията на групата 
и създаваха добро настроение в публиката. Детската и младежка 
фолклорни певчески групи с ръководител Виолета Петкова 
продължиха  да дават своят сериозен принос в развитието на 
читалищната дейност. Три групи момичета  разделени  по  възраст   
изучават народни песни и черпят опит от певческия талант на Виолета 
Петкова солист на „Мистерия на българските гласове”. Тя обучава 
индивидуално и един талантлив начинаещ певец Даниел Стоянов, 
който получи ІІ награда на Парада на детската песен в гр.Костинброд. 
Виолета Петкова работи с постоянство и взискателност и създава  
разнообразен репертоар на групите. Те  участваха  в организираните 



 

 

през годината прояви включени в културния календар на читалището, 
пяха на фестивала ”Дай бабо огънче” в с.Мещица. На Международния 
детски фолклорен фестивал „Слънце иде” в с.Дрен младежката ни 
група получи златен медал и диплом, на фестивала на шопската песен 
в с.Локорско също беше отличена с първа награда. Младежкия 
фестивал на изкуствата проведен  в гр.София донесе ІІІ награда за 
групата. Сияна Герасимова участва в Международния фестивал 
”Пауталия” в гр.Кюстендил и спечели златен медал, във фестивала 
”Напеви от Северозапада” в гр.Монтана спечели ІІ награда, а  на 
фестивала „Пиленце пее”  в гр.София тя беше наградена със сребърен 
медал. Карина Велева имаше участие в Събора на родовете в 
кв.Бенковски и в празник на  посолството на Южна Корея заедно с 
Руска Дросева. Йордан Стоянов работи с танцовите състави на 
читалището вече 10 години,  влагайки своите  професионални умения  
за създаване на добра творческа атмосфера. Танцовите групи през 
2016г. станаха 4. От началото на новата учебна  година се сформираха 
две детски танцови групи - за деца от 5 до 8години и от 9 до 13години. 
Обучението за деца и младежи продължава да е безплатно. Във всеки 
един от колективите се създават характерните за Мрамор шопски 
танци, също така и танци от другите етнографски области на страната. 
Детските и Младежки танцови състави взеха участие във всички 
читалищни празници и споменатите фестивали. Те получиха, сребърен 
медал от фестивала „Слънце иде” и ІІІ награда от фестивала в 
с.Локорско, грамоти за добро представяне в „Дай бабо огънче”. През 
изминалата година имаше сериозна посещаемост и в клуба по народни 
танци. Жените с желание се включваха в репетициите и организираха 
сплотен колектив, което им даде възможност да участват в събора 
”Леденика” и „Каравеловата вечер” в гр.Копривщица. Участията във  
фестивали  и конкурси за изминалата година отново бяха  съчетани 
така, че дадоха възможност за съвместна творческа изява  на певците 
и танцьорите, на децата, младежите  и възрастните от фолклорните 
колективи на читалището.   Лазарските и коледарски групи допълниха 
фолклорната колоритност на читалищния живот. Като желани гости 
те внасяха настроение в домовете  на хората от Мрамор, като пазители 
на народните традиции, които утвърждават нашата национална 
идентичност. Екип на БНТ 2 отрази с репортаж празника „Тодоровден”. 
През месец април в Мрамор беше заснет  клип на народната певица 
Елена Илиева, в който участваха момичетата от танцовия състав. 
Клипът се излъчва във „Фен” ТВ и  „Алфа” ТВ. Школата за модерен 
балет  и хип-хоп “Терпсихора” с ръководител Теодора Байчева имаше  
своето силно и ярко присъствие, в читалищната дейност през 
изминалата година. Изпълнена с много идеи ръководителката  
влагаше  творчество, професионализъм  и постоянство в работата си с 
деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст. Към школата е създадена 



 

 

и  група за хип- хоп танци. През месец юни на сцената на читалището 
беше представен авторския спектакъл на Теодора Байчева „Това е 
нашия живот”. С финес и  красота от различни по стил  танци  пред 
очите на зрителите, школата показа отличната си подготовка и 
умения. Фестивалите и конкурсите за модерни танци се провеждат с 
определена от организаторите такса за участие. Според 
възможностите си читалището заплаща необходимите такси. Школата 
взе участие във Великденски благотворителен концерт на Столична 
община, във фестивала „София Мези”, проведен през май в Северния 
парк, в конкурсните фестивали, проведени в гр.София  „София твори”, 
„Ритъмът в сърцето ми” и Кръстопът на музите” в който децата и 
младежите се представиха отлично и  спечелиха 2 златни, 2 сребърни 
и 3 бронзови медали. Втория национален танцов турнир който се 
проведе в Боровец също донесе 3 първи места, едно второ и едно трето 
на нашите талантливи танцьори. Родителите с готовност се включват 
и помагат със свои  средства за  участията на школата. Това даде 
възможност на част от младежите в школата да участват в 
Международния фестивал ”Магията на Италия” който се проведе в 
гр.Римини в края на месец юни. Преслава Кирилова получи ІІІ награда 
на фестивала и специалната награда на публиката. Курса по рисуване и 
приложни изкуства с ръководител Христина Кръстанова се посещава 
един път седмично от 13 деца, разделени на две възрастови групи. 
Талантливата ръководителка постига добра атмосфера за работа и 
запознава децата с различни  техники за рисуване. За Великден  децата 
правиха декупаж на великденски яйца и рисуваха върху кошници и 
поставки за яйца, които занесоха като подарък в домовете си. 
Изпратихме рисунки за участие в Международния конкурс „Дъга от 
таланти” в гр.Пловдив, на който Елица Славчева спечели І награда. За 
Деня на детето читалището организира конкурс за  рисунка на асфалт, 
в който взеха участие всички деца от курса. Христина Кръстанова и 
три от децата участваха в пленер по рисуване в гр.Пещера. Техни 
рисунки подредени в изложба се разглеждаха с интерес от 
посетителите на организираната в пленера  изложба. В навечерието на 
Коледа децата от курса представиха своята изложба „Красива 
мозайка”.  През 2016г. продължи да провежда занятия  и курса по 
английски език  в три групи - за деца от ІV до VІ клас. Светла Антонова 
е взискателна преподавателка, която професионално и с постоянство 
води обучението на групите. Децата посещават  уроците по английски 
език редовно и с отговорност, за което получават трайни знания в 
помощ на обучението им в училище. Клуба по таекуон-до  се ръководи  
от Бахман Афшар. Тренировките продължиха и през новата учебна 
година. Трудностите и натоварването в тренировъчния процес карат 
някои от включените деца бързо да отпадат. В клуба останаха  
постоянните и упорити деца, които и днес тренират редовно. През 



 

 

месец юни част от тях се явиха на изпит във федерацията по таекуон-
до и се представиха добре. 

През изминалата година се навършиха 160 години от създаването на 
читалищното дело в България. Под знака на тази важна годишнина  
бяха проведени  общо 71 наши  мероприятия, които подробно  сме 
отразили в книгата за културна дейност на читалището. Колективите 
ни взеха участие в 3 международни фестивала с конкурсен характер, 
11 национални конкурса, в 3 гостуващи изяви и 4 общински празници. 

Има приемственост и добро сътрудничество на читалището с 
ръководството на район  „Връбница”, с г-н Младен Младенов  кмет на 
района и с кметство Мрамор. Взаимодействието ни  с клуба на 
пенсионера , с клуб „Св.Георги”, с местното училище, детската градина, 
ПК „Съзнание” и църковното Настоятелство са пример за уважение, 
взаимна подкрепа и съдействие на местните институции в работата 
им за  хората от  село Мрамор.  

Читалищното дело в България е преживяло различни периоди в 
развитието си. Днес то е важно и нужно за обществото ни дело, което  
продължава да развива творческите заложби на деца, подрастващи и 
възрастни, да дава и нови съвременни възможности за духовна  
реализация и изява. В това достойно дело и ние членовете на 
читалище „Св.Иван Рилски -1922“ продължаваме да пазим завещаните 
ни традиции и обичаи, да творим  и обогатяваме  дейността си, за да 
постигаме нови успехи.  


