
ОТЧЕТ 

НА   ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Св. ИВАН РИЛСКИ  1922” 

за  2014г. 

 

 

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

1922”.Дейността на читалището през изминалата 2014г. беше изпълнена с постоянна, 

активна и отговорна работа на Настоятелството, читалищния колектив, на 

художествените ръководители, на участниците в школи и състави за  утвърждаването 

му като важен културно–просветен и информационен  център за населението на 

Мрамор. 

Читалището продължи да дава своя принос за облика на село Мрамор, за 

запазване и предаване на местните традиции празници и обичаи на идващите 

поколения и да популяризира и развива съвременни форми на работа с деца и 

възрастни. Поддържането, обогатяването и развитието на любителското художествено 

творчество,активната библиотечна дейност и социална  ангажираност  бяха в основата 

на дейността ни и  през 2014г. 

Държавната субсидия за читалището не се увеличи и през 2014г. получихме 

37626лв., които изразходвахме главно за заплати и осигурителни вноски. От Дирекция 

„Култура и образование” към Столична община получихме 400лв. финансиране на 

проект за провеждане на традиционния празник „Тодоровден”. За пореден път своята  

сериозна финансова и организационна подкрепа за празника даде и Стефан Найденов. 

Два наши проекта за допълнително финансиране не бяха одобрени.  

Читалището има сключени  действащи договори за наем на 5 помещения  и наем 

от  48.904дка земя. 

За провеждането на седмото издание на Националния фестивал на белия 

щъркел, читалището беше активен съорганизатор. Фестивалът с ярката си колоритност 

и участието на различни певчески, танцови  колективи и индивидуални изпълнители  

внесе пролетно настроение и оживление в ежедневието на Мрамор. 

Традиционните ни празници „Бабинден” „Тодоровден”, „Лазаруване”, 

„Коледуване”, Ботевата вечер, концертите и детските празници организирани 

ежегодно, са очаквани и подкрепяни от жителите на селото  културни събития. 

В библиотечната  дейност продължи  работата по реализиране на  основните й 

задачи - пълноценно обслужване  на ползвателите в библиотеката, увеличаване на 

читателите й, предоставяне възможност на потребители за обучение, обогатяване 

съдържанието на организираните културни и образователни прояви, увеличаване на  

библиотечния фонд, активно участие в програми и проекти. 

Работеше се за постигане на целите на  програма „Българските библиотеки  

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

„Глобални библиотеки - България”.  

В края на 2014 година библиотечният фонд наброяваше 13793 тома на стойност 

13315,21лв.  Набавени са общо 180 тома библиотечни документи на стойност 1166,52 

лв., което е повече от 2013 г. с 60 %. В това число влизат и дарените книги, които са 

109 заглавия на стойност 661,84 лв., като изключително ценни са дарените книги от 



Министерство на културата и от Мария Коджабашийска. Всички новопостъпили книги 

са обработени и регистрирани в електронния каталог на библиотеката. 

През годината  се  регистрираха общо 129 читатели от които:  

68 възрастни  и 61 деца под 14 години,  предимно от началния курс на обучение.  

Всички тези читатели направиха 2387 посещения. В сравнение с 2013г. 

посещенията на библиотеката и ползването на компютрите са увеличени с 197. Заетите 

за дома библиотечни документи са 4355 като 1499 са заети от деца до 14 годишна 

възраст, а направените справочно-библиографски справки са 117. И тук цифрите 

показват увеличаване на заетите библиотечни документи спрямо 2013г. 

Техническото оборудване на библиотеката позволява читателските интереси 

освен по трациционния заемен начин, да се подпомагат и чрез ресурси в уеб-

библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. 

Библиотеката е оборудвана с 5 компютърни работни места с периферни устройства. 

Има неограничена Интернет връзка. В библиотечната работа и предоставянето на 

информация за ученици вече активно се ползват ресурсите на специализирани 

български учебни Интернет портали и страници. Потребителите на компютрите през 

годината са 39 от всички регистрирани читатели на библиотеката, а посещенията през 

годината за ползване на компютри е 884. 

Бяха проведени четири групови обучения по начална компютърна грамотност за 

хора в пенсионна възраст. Всяка една група се състоеше от четири човека на възраст 

между 60-70 години. Курсът се водеше от библиотекарката Василка Христова. В края 

на курса всеки един от курсистите можеше да ползва Интернет. 

През годината продължи и традицията за колективни посещения на ученици за 

запознаване с обслужването, справочния и информационен масив. Едни от 

традиционните дейности на библиотеката е организацията и провеждането на 

“Библиотечни уроци” за най-малките читатели, чрез които се провокира интерес към 

четенето и търсене на нови знания и информация. В рамките на тези инициативи се 

реализираха: празнуване Деня на детето с прожекция на любими анимационни филми, 

отбелязване Деня на будителите – 1 ноември с ученици от 175 ОУ „Васил Левски”. 

Бяха проведени поредица извънкласни библиотечни ученически уроци посветени на 

различни годишнни и събития. През лятото беше открита „Лятна читалня” в 

библиотеката, като за децата бе организиран конкурс за най-много прочетени книги и 

най-добре попълнен читателски дневник. В края на годината 13 деца бяха наградени с 

грамоти и сувенири. Много активно се работеше с клуба на пенсионера, като 

възрастните хора редовно посещаваха прожекциите посветени на 100-годишнината на 

българското кино, здравни лекции подготвени и презентирани от библиотекарката. 

Пред жителите на Мрамор бяха представени краеведската книга на Тодор Георгиев 

„Село Мрамор през вековете” и „Що е Европско оно е у шопско” от Руска Дросева. 

Редовно се обновяваше сайта на читалището, в който бяха поместени двадесет 

статии със снимков материал, отбелязващи читалищната дейност. В раздел видео бяха 

качени 14 клипа. Създадена беше и Фейсбук страница  на читалището, където редовно 

се публикуват и споделят статии, снимки и клипове. 

За развитието на любителското художествено творчество през 2014г. в 

читалището работиха следните творчески колективи: 

Детските фолклорни групи  имат за  ръководител Виолета Петкова солист на 

„Мистерия на българските гласове”. В групите разделени по възраст се обучаваха 30 



деца. Професионализмът и всеотдайната работа на Виолета Петкова продължиха да 

дават много добри резултати. Обогати се репертоарът. Групите продължиха да се 

развиват, да постигат усхехи и получават награди. С песните си децата дадоха своя 

богат принос в читалищната дейност. Те взеха участие в празниците на читалището, в 

VІІ фестивал на белия щъркел, във фестивалите „Слънце иде” в с.Дрен, „Дай бабо 

огънче” в с.Мещица Пернишко, „Кехлибарен грозд” в гр.Харманли, който им донесе ІІІ 

награда. Вторият национален фолклорен фестивал „Хайредин 2014” донесе на 

читалището наградата на кмета на село Хайредин за цялостно отлично представяне. 

Децата пяха на фестивала „Шопски наниз” в гр.Костинброд, на фестивала „Златна 

есен” в гр.София. 

Женската фолклорна група работи в приятелска творческа среда и  се включва 

активно в културните инициативи. Стефка Събчева, като ръководител е взискателна, 

отговорна и гради богат репертоар на групата. В групата се включиха и утвърдиха и 

жени които идват от гр.София. Жените участваха във фестивалите „Шопски наниз”, 

„Кехлибарен грозд”, „Хайредин 2014”, във фолклорните събори „С музика и песен 

всяка есен” в с.Дъбен община Луковит и „Пресвета” в гр.Вакарел, в ІХ национален 

преглед на художествената самодейност на читалищните и пенсионерски колективи. 

Участваха заедно с детската група и танцовите състави и на празника на читалището в 

с.Долни Богоров. 

Хумористите Руска Дросева и Любомир Додов гостуваха като жури на 

Международния фестивал „Великдеински срещи” в с.Ораовица Македония. 

Артистичните им  умения  донесоха много настроение на празника на шопкия хумор в 

с.Чепинци, а също така  на фестивалите „Хайредин 2014” и „Кехлибарен грозд” в 

гр.Харманли., събора „Пресвета” в гр.Вакарел.  

Танцовите състави и клубът по народни танци за възрастни с ръководител 

Йордан Стоянов  продължиха  системната си  работа и през 2014г. Безплатното 

обучение на децата и младежите  привлече нови участници в съставите. В клуба по 

танци  се включиха  предимно жени, които разучаваха български хора и запълваха 

сбободното си време в динамична  и приятна атмосфера. Йордан Стоянов работи, със 

съставите с постоянство и отговорност, като изгражда репертоар съобразен с  

възможностите на танцьорите. За някои от участията сам  търси и осигурява  

подходящи костюми. Детският и младежки танцови състави участваха, във всички 

празници  организирани от читалището през 2014г., а също така и в споменатите вече в 

отчета фестивали. 

От началото на 2015г. за детските певчески  и танцови състави са поръчани нови 

костюми, които ще допринесат за доброто представяне на съставите в бъдещите им 

участия. 

Лазарските и коледарски групи  обогатяват разнообразието на читалищната 

дейност.Желани  и чакани гости групите внасят настроение в домовете на мраморци на 

Лазарица и по Коледа и подддържат  живи народните традиции. 

Школата за модерен балет „Терпсихора” към читалището вече десет години се 

ръководи от Теодора Байчева  специалист по балетна педагогика. Тази школа имаше 

своето ярко и колоритно  присъствие в дейността на читалището през изминалата 

година. В нея модерни танци изучаваха над 35 деца от 3 до 17г., черпейки  вдъхновение 

от талантливата си и изпълнена с енергия и ентусиазъм млада ръководителка. 

Красотата  на модерните танци  присъстваше на всички читалищни празници.Школата 

взе участие във  танцовите фестивали „Въображение в ритъм” в гр.София, VІІ фестивал 

на белия щъркел, „Кръстопът на музите” в гр.София, „България танцува” в 



гр.Димитровград. Момичетата от балета участваха  в концерт в зала „Люмиер” на НДК 

и на празника на с.Житен. 

Школата по английски език с преподавател Светлана Антонова има своето 

утвърдено присъствие в читалищната  дейност. В нея в 6 групи се обучават  общо 54 

деца  от ІІ до VІІклас. Създаден е график за работа, децата посещават курса редовно и 

получават трайни знания. Светлана Антонова е много добър и взискателен 

професионалист, който полага  всички усилия  децата посещаващи курса да получат 

добра подготовка по английски език. 

През месец март 2014г. в читалището беше организиран и спортен клуб по 

таекуон-до с треньор Елица Костадинова. Децата от училището проявиха 

изключително голям интерес и клубът започна работа с  над 30 участника разделени на  

две  възрастови групи. В процеса на работа се стигна до смяна на два треньора, които 

обучаваха децата и това доведе до отлив на голяма част от тях. Вероятно и таксата от 

35лв. за проведени 8 тренировки в месеца,  не беше много приемлива за родителите. 

Клубът  работи от месец март до май включително  и показа своя демонстрация на 

Ботевата вечер. В началото на новата учебна година не се събраха достатъчно желаещи 

деца да продължат обучение и клубът прекрати своята работа. 

С решение на читалищното Настоятелство през 2013г. Тодор Георгиев и  Руска 

Дросева получиха по 300лв. читалищни средства, като финансова подкрепа за 

издаването на своите книги. След излизането им от печат  книгите „Село Мрамор  през 

вековете”  с автор Тодор Георгиев и „Що е Европско оно е у шопско” от Руска Дросева  

бяха представени на специално организирани  по този повод читалищни мероприятия 

пред обществеността на село Мрамор. И двете събития бяха организирани  съобразно 

творческите виждания на авторите  и предизвикаха  голям интерес от страна на 

местната публика.  

За развитието и обогатяването на читалищната дейност през изминалата година  

допринесе и доброто  партньорство и взаимодействие  на читалището с ръководството 

на район „Връбница”, с Кметство Мрамор, с пенсионния  клуб училището и детската 

градина, с църковното Настоятелство и ПК”Съзнание”. 

Читалищното дело е един  динамичен, разнообразен  и в същото време 

традиционен  творчески процес, даващ възможност на хората да развиват своите 

културни  потребности. То и днес продължава развитието си  изправено пред много 

трудности, но все пак оцелява. Ние деятелите на читалище „Св.Иван Рилски -1922” ще  

продължим  това дело полагайки усилия за запазване на постигнатото,ще се стремим 

към  нови успехи и ще работим за читалището, като важен и необходим културен и  

информационен център за хората на Мрамор. 

 

 

23.03.2015г.                                                       Съставил отчета : 

с.Мрамор                                                           Секретар Диляна Кръстанова 


