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Уважаеми дами и господа,членове  и гости на читалище „Св.Иван 

Рилски–1922”. Дейността на читалището през изминалата 2013г. премина в 

постоянна и отговорна работа на Настоятелството, читалищния колектив, 

на художествените ръководители, на участниците в школи и състави за 

изпълнението на най-важната функция на читалището да бъде културно-

просветен и информационен център за населението на Мрамор.        

Читалището продължи да развива основните си дейности : 

- любителско художествено творчество за деца и възрастни 

- развитие на библиотечната дейност, обогатяване на  фонда и 

формите за работа с читатели и ползватели на 

компютърната техника 

- поддържане на читалищната база в добро състояние 

- допълнително финансиране, чрез участие в  различни 

проекти 

През 2013г. получената държавна субсидия изразходвахме главно за 

заплати и осигурителни вноски на читалищните служители.  

За издръжка на дейностите и базата ни използвахме собствените 

приходи на читалището. В работата на Настоятелството приоритет имаха 

развиване на творчеството сред подрастващото поколение, разумното 

използване на финансовите средства на читалището и организиране на 

дейности по изпълнение на заложените в културния календар изяви и 

събития. 

Три наши проекта за допълнително финансиране през 2013г., бяха 

одобрени. Столична Дирекция Култура  финансира организирането на 

празника „Тодоровден“. По програма „Култура“ на Столична община 

получихме средства за представяне на танцовия спектакъл „С грация 

финес и красота през Европа“. От проект по Грантовата схема за 

иновативни проекти  на „Глоб@лни библиотеки“ получихме средства за 

електронен уеб-сайт на читалището, който в края на месец октомври   

стана активен. 

В края на 2013г. читалището имаше сключени  действащи договори за 

наем на четири помещения и наем на  48.904 дка. земя. В началото на 

месец февруари 2013г. фирма  „Липофарма“  прекрати договора за наем на 

аптеката. 



Осъзнавайки  важността в селото да има аптека, Настоятелството 

положи максимални усилия в резултат на, които от 01.03.2013г. беше 

сключен договор с фирма „Медикъл Сървис“ ООД, която започна 

процедура по регистрацията на обекта. През месец ноември аптеката беше 

отворена за клиенти. 

     Библиотечната дейност на читалището беше насочена към 

усъвършенстване на предоставяните традиционни и модерни библиотечно-

информационни услуги, както и за утвърждаването на библиотеката, като 

важен  образователен и информационен център и в  работа по изпълнение 

на основните  задачи: 

1. Разширяване и популяризиране на библиотечните услуги. 

2. Организиране на инициативи за насърчаване на четенето при децата. 

3. Обогатяване на библиотечния фонд.  

4. Активно участие в програми и проекти. 

5. Постигане на целите на  програма „Българските библиотеки – място 

за достъп до информация и комуникация за всеки” – част от 

инициативата „Глоб@лни библиотеки - България”. 

Библиотеката продължи добрите практики в своята културна  

образователна и информационна дейност. 

Библиотечният фонд   в края на годината наброяваше  13 672 тома. 

През 2013г. бяха закупени 78  тома. Тридесет и девет тома  дариха частни 

лица.   

Регистрирани  бяха 134 читателя, 56 от тях  деца до 14 години. 

За увеличаване броя на децата читатели  през годината се 

организираха колективни посещения на ученици, които се запознаваха с  

услугите, които библиотеката предлага. През годината се  увеличиха  

читателите пенсионери, ученици от началния курс, работници и 

медицински специалисти и се отрази спад при читателите учители, 

ученици от горен курс и студенти. 

Анализът сочи изравняване на нивата на читателите  с висше и средно 

образование. Преобладава броят на читателите жени, спрямо мъжете. В 

библиотеката са регистрирани 2158 посещения. Заети за дома са 4246 

книги, от тях 1229 от деца до 14 годишна възраст. Извършени са 68 

справочно-библиографски справки. 

Компютърната техника предоставена  по програма „Глобални 

библиотеки - България” се използваше активно. Общо 778 са  

посещенията, в компютърния център. 



Организирани бяха 2 групови обучения по начална компютърна 

грамотност  за хора в пенсионна възраст. Всяка една група се състоеше от 

четири участника на възраст между 60-70 години. Курсът се водеше от 

библиотекарката Василка  Христова. В края на курса всеки от участниците 

можеше да ползва Интернет и да търси полезна информация. 

Осъществени бяха планираните в културния календар за 2013г.  

библиотечни дейности и инициативи. 

   Василка Христова продължи участието си в  проведените през годината 

обучения в Столична библиотека  и  участва в три работни срещи  за 

библиотекари по програма„Глоб@лни Библиотеки- България ”.  През 

месец май тя изготви проект за участие в обявената от „Глоб@лни 

библиотеки“България „Грантова схема за финансиране на иновативни 

проекти“. Проектът беше  одобрен  и финансиран  за създаване на уеб-сайт 

на читалището. За изготвянето му допълнително се използваха  и  

читалищни средства. За създаване на информационния масив на сайта  със 

своя доброволен труд допринесоха Диляна Кръстанова и Василка 

Христова. Елена Георгиева също много ни помогна. Успоредно със сайта в 

читалището се създаде дигитална колекция от 480бр. снимки, 21 видео 

касети, прехвърлени на DVD, отразили читалищни мероприятия от 

последните 25години. Ползвайки компютърната техника Василка 

Христова, дегитализира първата летописна книга на читалището, която 

обхваща  периода 1973-1995г. и дневника на Еманоил Лозанов общински 

служител, който дава ценни сведения за дейността на кметство Мрамор  в 

периода  1915- 1923г. В края на месец октомври сайта стана активен и 

беше официално представен пред читалищни  деятели и гости от район 

„Връбница“. 

За развитието и обогатяването на любителското художествено 

творчество и запазване на  българския фолклор, през  2013 година в 

читалището работиха следните творчески колективи: 
Детските фолклорни групи с ръководител Виолета Петкова 

продължиха  да дават своят  сериозен принос в развитието на читалищната 

дейност. В групите разделени по възраст песни изучаваха 25 деца. 

Репетициите се провеждаха по график,  съобразен със свободното време на 

децата. Благодарение таланта, професионализма на Виолета Петкова и 

нейният добър педагогически опит репертоарът, който тя подготвяше за  

децата значително се обогати и разнообрази. Групите продължиха да се 

развиват, да постигат успехи и печелят награди и  през 2013г. Големите 

момичета взеха първа награда на фестивала „Шопски наниз“ в 

гр.Костинброд през месец април, а по-късно  участваха в предаването „Иде 

нашенската музика“, което отрази най-добрите постижения на фестивала и 

беше излъчено по Канал 1 на БНТ. Фолклорното трио  Елизабет Трайчева, 

Славозара Ценева и Божидара Велинова взе втора награда на 



международния фестивал в с.Дрен. Групите участваха в празника 

„Тодоровден“. Фестивала на белия щъркел им донесе втора награда. 

Момичетата участваха в  обичая „Лазаруване“, в Ботевата вечер и другите  

концертни  прояви. Най малкият ученик на Виолета Петкова Росен Славов 

получи поощрителна награда на фестивала в с.Локорско, участва в 

концертите в кв.Бенковски, с.Мировяне, в кв.Илиянци и на фестивала в  

с.Казичене.  

Женската фолклорна група продължи активната си работа през 

отчетния период.Като ръководител  Стефка Събчева  работеше с голяма 

всеотдайност и енергия. В групата е създадена  приятна атмосфера за 

работа, която дава отлични резултати в участието й в културните 

инициативи на читалището.   

Женската група получи трета награда във фестивала “Шопски наниз” 

в гр.Костинброд. Първа награда за хумор получи Руска Дросева. Дуета 

Стефка Събчева и Надежда Коцова получи  втора  награда на  фестивала на 

шопската песен в с.Локорско.Трета  награда на групата беше присъдена на  

фестивала „При шопите в Казичене“, а втора награда на този фестивал за 

хумор получи Руска Дросева. Женската група се представи отлично в 

Международния фестивал „Нестия–Сапарева баня 2013г.“ и на VІІІ 

Национален преглед на художествената самодейност на пенсионерските и 

читалищни колективи проведен в гр.София. Изпълненията на жените от 

групата и на хумориста Любомир Додов, бяха приети с изключително 

внимание от домакините на VІІ регионален празник „Св. Иван Рилски 

чудотворец – да съхраним и продължим православието, българските 

традиции и обичаи“, проведен в с.Воден община Димитровград. 

Деля Атанасова  се представи отлично в ролята на баба Марта в 

детската градина, взе  участие в  ХІV фестивал „Сребърни чучулиги в 

гр.София и в прегледа на художествената самодейност организиран от 

„Съюз на пенсионерите-2004“. Руска Дросева и Любомир Додов  

поздравиха публиката на „Събора на родовете“ в кв.Бенковски с 

неподправения си  шопски хумор. 

Танцовите  състави  с художествен ръководител Йордан     

Стоянов,  продължиха  дейността си и  през 2013г. Хореографът Йордан 

Стоянов влагаше своите професионални умения и творчески опит за 

създаване и поддържане  на репертоар на  съставите, в които се включват 

деца, младежи и възрастни. Всеки желаещ може да посещава репетициите 

на съставите и да се включи, като нов участник  когато пожелае.   

Безплатното обучение по народни танци привлече децата от местното 

училище и те редовно посещаваха репетициите през изминалата година. 

Създаде се добра творческа обстановка в състава.  През изминалата година 

добра посещаемост имаше и в клуба по народни танци за възрастни. 

Трудно се работеше  в състава на  младежите. Част от добре подготвените 

за изяви младежи престанаха да посещават репетициите. Сред 



новодошлите  имаше непостоянни и с липса на отговорност към работата 

на състава. Това наложи в него да се включат  и ученици от V до VІІІ клас  

и да се положат много усилия за да се създаде приемственост и 

постоянство в работата за постигане на добри резултати. 

Танцовите състави участваха във фестивала „Вино и любов“ в 

гр.София, във фестивала “Шопски наниз“, на празника „Тодоровден“ и 

всички  читалищни концерти, организирани през годината, а също така и  в 

празника „Цветница“ в с.Негован. 

Липсата на подходящи костюми дава своето отражение при  

изграждане на репертоара и изявите на танцовите състави, а също така и на 

детските фолклорни групи, затова пред читалището стои постоянната 

задача за  обновяване и обогатяване на реквизита на читалището.    

Лазарските и коледарски групи допълват фолклорната пъстрота на 

читалищния живот. Като желани гости те внасят настроение в домовете  на 

хората от Мрамор и поддържат  народните традиции. В края на 2013г.от 

„ТВ Плюс“ бяха направени снимки за два епизода на предаването 

„Затупале тъпане“, които отразиха обичаите „Коледуване“ и „Бабинден“ в 

Мрамор. В записите взеха участие читалищните самодейци. Епизодите 

бяха излъчени  през месец януари 2014г. Всеки, който иска има 

възможност да  ги  види в читалищния сайт.  

В читалището продължиха развитието си и  другите творчески  

колективи:    
Школата за модерен балет “Терпсихора” с ръководител Теодора 

Байчева имаше  своето много активно и ярко присъствие в читалищната 

дейност през изминалата година. С много труд и репетиции на школата и 

на други гостуващи състави беше подготвен и на 8 юни представен пред 

местната публика детския танцов спектакъл „С грация финес и красота 

през Европа“. Спектакълът беше реализиран след спечелен проект на 

читалището в направление „Детско и любителско творчество“  на 

Столична програма „Култура“. За осъществяването на този  прекрасен 

спектакъл своя труд дадоха всички читалищни служители. Теодора 

Байчева като сценарист режисьор и репетитор на спектакъла показа 

изключителен професионализъм и творческо вдъхновение. Спектакълът 

имаше невероятен успех пред публика и се превърна в най-доброто 

постижение  в културния ни  календар за 2013г. Школата работи с  40 деца 

разделени по възраст в четири групи. Децата от школата участваха в 

празника  „Тодоровден“, спечелиха и  първа награда от фестивала на белия 

щъркел.Те взеха участие в танцовия фестивал за модерно изкуство „Детски 

усмивки“, в гр.София, в благотворителен концерт в НДК, в  

международния фестивал „Млади таланти“, организиран от Двореца на 

децата. Танцуваха на празника на село Житен, в коледните концерти на 

читалището и в културен дом  „Срецед“  в гр.София. Безспорно  най-

успешното участие на школата беше в Х международен фестивал на 



изкуствата „Утринна звезда“, който се проведе в гр.Банско. Децата 

получиха общо 6 награди в различните  категории  танци, разделени по 

възрасти. Две първи награди бяха присъдени от журито за групово 

изпълнение, първа награда за солово изпълнение  получи  Александра 

Стефанова, една втора и две трети награди допълниха постигнатия  успех 

от школата. 

През 2013 година продължи да провежда занятия  и курса по 

английски език  в шест  групи   за деца от ІІ до VІ клас с преподавател 

Светла Антонова.Госпожа Антонова е  много добър преподавател, който  

професионално и с постоянство работи с децата. Всяка поредна  година  

групите за обучение  се увеличават.Децата посещават курса редовно и 

получават трайни знания.   

Читалището организира и участва в общо петдесет и четири  културни 

изяви през годината.Сред тях се открояват:  Бабинден, Детско утро за 

посрещане на баба Марта в детската градина, Тодоровден, Лазаруване, 

Ботева вечер, Коледен концерт, Коледуване. Безспорно най-значимите 

събития за 2013г. бяха спектакълът „С грация финес и красота през 

Европа“  и създаване на уеб-сайта на читалището. 

През 2013г. участвахме в четири международни фестивала с 

конкурсен характер, четири  национални конкурса,в девет гостуващи изяви 

на общински празници. 

Читалищните служители се включиха активно в подготовката и 

провеждането   на  Шестия  Национален фестивал на белия щъркел, който 

се проведе на 13април. 

Настоятелството подкрепи молбата на Тодор Георгиев и той получи 

300лв. читалищни средства за издаване на книгата си „Село Мрамор през 

вековете“. Финансова подкрепа от  300лв.  получи и Руска Дросева за 

издаване на книгата си „Що е Европско оно е от шопско“. 

За развитието на дейността на читалището  през изминалата година 

допринесе и  доброто взаимодействие на читалището с ръководството на 

район „Връбница”, с г-н Младен Младенов  кмет на района, с г-жа 

Чолакова и г-жа Симеонова , с кметство Мрамор. 

Нашето активно сътрудничество с клуба на пенсионера и местното 

училище,  с детската градина , с ПК „Съзнание”, с отец  Мариан  Лозанов и 

църковното Настоятелство са пример за една взаимна подкрепа и 

съдействие на местните институции в работата им  в полза на хората от 

Мрамор.  

Уважаеми дами и господа читалищното дело е един постоянен много 

динамичен и разнообразен  организационен и творчески процес. 

Ежедневието  ни поднася нови и  различни възможности за реализация 

и творчество. 

Читалищата в България  и днес  продължават дейността си изправени  

пред  трудности и предизвикателства за своето развитие и оцеляване. Ние  



деятелите на читалище „Св.Иван Рилски-1922“ ще продължим да полагаме 

максимални усилия за да запазим постигнатото, ще  творим  и обогатяваме   

дейността си, ще постигаме нови успехи и ще работим  за утвърждаването 

на читалището  като важен  културен и информационен институт за хората  

на Мрамор. За да го постигнем разчитаме на вашата подкрепа, на 

активността  и  позитивното съдействие на жителите на  Мрамор. 

 

 

 

 

      20.03.2014г .                                    Изготвил отчета : 

      с.Мрамор                                          Диляна Кръстанова 


