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

1922”, дейността на читалището през изминалата 2015г. беше насочена в постоянна и 

отговорна работа на Настоятелството, читалищния колектив, на художествените 

ръководители и преподаватели, 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. 
Държавната ни субсидия за 2015г. беше 41 640 лв., която изразходвахме главно 

за заплати и осигурителни вноски на читалищните служители.  

За издръжка  на дейностите и сградата, ние  използвахме собствените приходи 

на читалището, получени  от наема на 5 помещения и 48.904дка земя. В работата на 

Настоятелството приоритет имаше развитието на творчеството сред подрастващото 

поколение, разумното използване на финансовите средства и организиране на дейности 

по изпълнение на заложените в културния календар изяви и събития. Членовете на 

Настоятелството,дългогодишни деятели доказали своята всеотдайност, работиха с  

постоянство  и отговорност през отчетния период. 

Столична Дирекция Култура финансира проект за организирането на празника 

„Тодоровден“ с 400лв. Тези средства  бяха крайно недостатъчни за отбелязването на 25 

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 и организиране на  изложби 

и концерти са културни събития, които допринасят за добрата  социална атмосфера в 

с.Мрамор. 

 Библиотечната дейност на читалището продължи в изпълнение на  

основните й  задачи:  

 Разширяване и популяризиране на библиотечните услуги  

 инициативи за насърчаване на четенето привличане на повече 

читатели и насърчаване на информационната им грамотност 

 комплектуване, поддържане и обогатяване фонда на 

библиотеката 

 активна работа по програма „Гобални библиотеки–България” 

и разработване на проекти 

През годината бяха регистрирани 141читатели. Статистическите данни показват 

увеличение на общия брой на читателите като делът на регистрираните възрастни е по-

голям от този на децата и подрастващите. Посещенията в библиотеката се увеличиха. 

Регистрирани са 3573 посещения, което е с над 1100 повече от предходната година. 

Заети за дома са  5715книги. Много активно се използваше компютърната техника, 

предоставена на библиотеката по програма „Глобални библиотеки - България”, като 

потребителите на компютрите бяха 49 от всички регистрирани читатели на 



библиотеката, а посещенията през годината за ползване на компютри са 899. В 

информационния център библиотекарят извършваше консултации в помощ при търсене 

на работа в интернет, при изготвяне на документи за кандидатстване и др. 

Читалищният уебсайт предоставяше разнообразна информация, осигурявайки връзки 

към полезни интернет-страници. В текущите рубрики редовно се актуализираше 

публикуваната информация. Обновяваха се рубриките „Нови книги” и „За вас деца”. 

Редовно се поддържаше и фейсбук профила на библиотеката.  

Съобразно читателските търсения през изминалата година се закупиха 126 нови 

заглавия, предимно художествена литература за деца и възрастни от български и чужди 

автори. Библиотеката получи дарение на книги от посолството на САЩ . Организира и 

благотворителна акция „Подари книга на твоето читалище”. В резултат на 

инициативата бяха дарени  много книги. Библиотечния фонд се обогати общо с 

284книги, които след обработка, регистрация и каталогизация са предоставени  за 

свободен достъп. От фонда се отчислиха  77 книги. В съответствие със законовите 

разпоредби през 2015г. се извърши частична инвентаризация на 1380 книги от общия 

фонд   и на справочната литература. 

Фондът на библиотеката в края на годината достигна 14 000тома. От 2006 г. до 

днес  3 970 тома са включени в електронния каталог.Каталогизирана електронно е 

новопостъпилата  литература от 1996г. до момента, всички книги от общ отдел, 

философия, религия, обществени науки и част от българска и руска художествена 

литература, постъпили преди 1996г.    

Бяха проведени и  27 библиотечни инициативи. По-значимите сред тях са: 

„Зимни четения” - посветени на 230-годишнината от рождението на Якоб Грим, 

прожекция на научно-популярния филм „Привилегированата планета, презентацията 

„Зимните празници и обичаи” здравната беседа, ”Пчелните продукти – здраве от 

природата”. Организирана беше работилница за мартеници  с клуб „Приятели на 

книгата”, проведе се прожекция на филма „Грозното патенце” по случай 210г. от 

рождението на Х.К.Андерсен. За Великден се проведе инициативата „Да нашарим 

заедно яйцата”. През месец  май първокласниците направиха литературна екскурзия в 

библиотеката. Наши читатели се включиха в кампанията „Чети с мен-2015`”. В 

библотеката ни  беше заснет и видеорепортажа на БТВ „С любов за четенето”. Два 

проекта за развитие на библиотечната дейност за съжаление не получиха подкрепа – в 

Министерство на културата за допълнително финансиране за книги и проекта ”Нов 

облик на детския отдел в библиотеката”, към програма Регионален грант на Виваком. 

Василка Христова се включи в проведените от Столична библотека квалификационни 

мероприятия. По време на Националната библиотечна седмица тя присъства на 

връчването на годишните награди за 2014г., взе участие и в  обучението за „Развитие 

капацитета на обществените библиотеки за разработване и управление на проекти”, и в 

работна среща в регионалната библиотека в гр. Стара Загора. 

Важно място в  развитието на читалищната ни дейност през годината 

заемаше  любителското художествено творчество за деца и възрастни. 

Детската и младежка фолклорни  певчески групи с ръководител Виолета 

Петкова продължиха  да дават своят  сериозен  принос в развитието на читалищната 

дейност.В групите  разделени по  възраст  народни песни  изучаваха  30 момичета. 

Богатият педагогически опит и певческия талант на Виолета Петкова солист на 

„Мистерия на българските гласове” дават много добри резултати за развитието на 

групите. Те взеха много  активно участие  в организираните през годината концертни  

прояви, в празника „Тодоровден”, във  фестивала на белия щъркел и в коледния 

концерт. Групите  пяха на  Националния фестивал „Шопски наниз” в гр.Костинброд и 

фестивала „На госте у Яна”. За участието си във фестивала на шопската народна песен 

в с.Локорско те получиха две втори награди. На международния фестивал „Слънце 



иде” в с.Дрен на групата беше присъдена ІІІ награда. Момичетата пяха също  в 

гр.Септември, в гр.Златна Панега и в гр.Трявна. За своето индивидуално изпълнение  

Сияна Герасимова беше отличена с ІІ награда на проведеното фестивално издание на 

„Пиленце пее” в НДК.  

Женската фолклорна група заедно с всеотдайната си ръководителка Стефка 

Събчева работеше с постоянство и много позитивна енергия. Числеността на групата  

продължи да се увеличава. В нея се включиха и жени, които не живеят в село Мрамор, 

което е показател за добрата подготовка и известността, която групата завоюва в 

продължение на 20 годишното си съществуване. Жените с готовност и желание се 

включваха, в читалищните изяви  планирани в културния календар. Отличени бяха и 

техните гостуващи участия – Втора награда от фестивала „Шопски наниз” в 

гр.Костинброд, І награда в конкурса „Да съхраним българското” в гр.Септември. На 

този фестивал ІІ награда получи дуета Стефка Събчева и Надежда Коцова, ІІІ беше 

присъдена  на Деля Атанасова. Фестивалът „Струма пее” в гр.Невестино  донесе на 

женската група  І награда, І награда получи и дуета Надежда Коцова и Стефка Събчева. 

Специален юбилеен приз и І награда получи и Любомир Додов. Участието на жените 

във фестивала „Златната река” в гр.Златна Панега им донесе ІІІ награда, ІІ награда  

беше присъдена на  дуета Надежда и Стефка. В края на лятото групата взе участие във 

фестивалите „Капитан дядо Никола” в гр.Трявна и „Пиленце пее” в гр.Стрелча, 

фестивал на който Надежда Коцова  получи  І награда. Редом с творческите участия на 

женската ни  група, настроение за зрителите създаваше и хумористичният талант на 

Руска Дросева и Любомир Додов. Златно бобче за награда получи Руска Дросева на 

фестивала на боба в с.Радуил. Тя взе участие в Балканския събор на  Петрохан и в 

празниците  на хумора в Чепинци и в гр.Търговище.  

Танцовите  състави  с художествен ръководител Йордан     Стоянов,  
продължиха дейността си и през 2015г. Хореографът Йордан Стоянов влагаше своите 

професионални умения и дългогодишен опит за създаване на добър климат за работа на  

трите танцови колектива. Безплатно е обучението по народни танци за деца и младежи. 

Желаещите редовно посещаваха репетициите през изминалата година. Създаде се добра 

творческа атмосфера за работа. Разучаваха се нови танци. През изминалата година 

добра посещаемост имаше и в клуба по народни танци, в който жени запълваха 

свободното си време танцувайки. Читалището използва финансови средства, за да се 

обнови и реквизита, с който разполагаме. За децата и младежите певци и танцьори бяха 

ушити нови сценични костюми, които  също допринесоха за доброто ни представяне в 

изявите. Танцовите състави взеха участие във всички  читалищни празници, в 

споменатите вече фестивали проведени в с.Яна, в градовете Костинброд, Септември и 

Трявна. Трета награда взе младежкия състав на фестивала в гр.Златна Панега и  

поощрителна от фестивала ”Слънце иде” в с.Дрен. Участията във фестивали и конкурси 

за изминалата година бяха така планирани и съчетани,че дадоха възможност за 

едновременна изява  на певците и танцьорите, на децата, младежите  и възрастните от 

фолклорните състави.   

Лазарските и коледарски групи допълниха фолклорната пъстрота на 

читалищния живот. Като желани гости те внасяха настроение в домовете  на хората от 

Мрамор, поддържайки живи  народните традиции.  

Медиите отразиха с репортажи някои от нашите празници. 

БНТ 2 излъчи репортаж за „Тодоровден”, ТВ „Евроком” отрази обичая 

„Лазаруване”, а БНР програма „Христо Ботев” излъчи репортаж в предаването „А сега 

накъде”, посветен на Осмия Национален фестивал на белия щъркел. 

В читалището продължиха активно да творят и  другите   колективи:    



 Школата за модерен балет  и хип-хоп “Терпсихора” с ръководител 

Теодора Байчева имаше  своето  ярко присъствие, в читалищната дейност през 

изминалата година. Теодора  влагаше  много творчество и  нови идеи в работата си с 

близо 40 деца и младежи. Към школата се създадоха и две групи за хип- хоп танци. 

Школата имаше доста участия през 2015г. – в читалищните концерти в празника 

„Тодоровден“, във фестивала на белия щъркел, в празника на гората в кв.Филиповци и 

в празника на с.Житен, в „Коледа във Връбница”, а също така и в  провелия се в 

гр.София фестивал ”Пролетно настроение”. В Националния танцов шампионат нашите 

деца бяха отличени с ІІ и ІІІ награда. Отлично се представиха и в конкурса 

„Въображение в ритъм”. В началото на месец септември част от децата бяха на 

творческа почивка в курорта „Боровец”, която им беше присъдена, като награда от 

фестивала „Млади таланти”. През есента школата взе участие в конкурса „Кръстопът 

на музата” и получи І награда. За солово изпълнение на Мариела Влахова беше 

присъдена І награда. Децата и младежите от балета участваха и в  два Международни  

конкурса  „Заедно под дъгата”, който се проведе в гр.Благоевград и  „Утринна звезда” в 

гр.Банско. Този фестивал отличи Александра Стефанова с І награда, ІІ награда получи 

дуета Юлиян Найденов и Мариела Влахова. Втора награда получи и дуета Катерина 

Влахова и Александра Стефанова, ІІ награда получихме и за танцово шоу. 

Организираните фестивали и конкурси за модерни танци се провеждат с определена от 

организаторите такса за участниците. Според възможностите си читалището заплаща 

необходимите такси, а също така и отделя средства  за ушиване на нови сценични 

костюми или аксесоари за балета. Когато е възможно и родителите помагат със свои 

средства. 

 В началото на  месец март  2015г. започна отново да се провежда и 

курс по рисуване и приложни изкуства с ръководител Христина Кръстанова. В курса 

се включиха  общо 15 деца  от І до ІV клас, разделени на две групи. Те участваха в 

организирания за Деня на детето конкурс за  рисунка на асфалт. Техни рисунки 

подредени в изложби се разглеждаха с интерес от посетителите на  читалището и 

привличаха  нови деца в курса.    

 През 2015г. продължи да провежда занятия  и курса по английски 

език  в шест  групи - за деца от ІІ  до VІІ 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. 

 През месец октомври започнаха тренировките на   клуба по таекуон-

до с ръководител Бахман Афшар. Първоначално в него се включиха доста деца. 

Поради натоварването в тренировъчния процес някои бързо се отказаха. Останаха  10 

деца, които и днес тренират редовно. 

През  2015г. са проведени  общо 55 наши  мероприятия. Колективите взеха участие 

в 3 международни фестивала с конкурсен характер, 11 национални конкурса, в 3 

гостуващи изяви, в 4 общински празници. 

Служителите и ръководителите в читалището се включиха активно в подготовката 

и провеждането  на  Осмия  Национален фестивал на белия щъркел, който се проведе на 

25 април. За отличното си представяне  във фестивала читалищните състави получиха  І 

награда. 

Доброто взаимодействие на читалището с ръководството на район  „Връбница”, с 

г-н Младен Младенов  кмет на района и с кметство Мрамор, дава своя принос за развитие 

на читалищната дейност. 

Взаимодействието ни  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.  

Читалищното дело в България е създадено преди 160 години. Преживяло много и  

различни периоди в развитието си, днес то  е утвърдено и нужно за обществото ни дело, 

което  продължава да развива творческите заложби на деца, подрастващи и възрастни, да 

пази обичаи и традиции, създавайки и нови  различни възможности за духовна  

реализация и творчество. 

Продължавайки своето развитие читалищата в България осъществяват дейността си 

изправени  пред  трудности и предизвикателства за своето оцеляване. Ние членовете на 

читалище „Св.Иван Рилски-1922“ продължаваме да полагаме усилия за да запазим 

постигнатото, творим  и обогатяваме дейността си, за да постигаме нови успехи и ще 

дадем своя принос за утвърждаването на читалището, като важен културен и 

информационен институт необходим на хората от Мрамор. За да го постигнем разчитаме 

на вашата подкрепа, на активността  и  позитивното съдействие на жителите на  Мрамор. 


