
Народно читалище „Св.Иван Рилски- 1922” 
с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

     

 

П Л А Н 

за работа през 2015г. 

                                 
                                 
І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1.През 2015г. читалищното Настоятелство редовно да провежда 

заседания за : 

 

             А./Основни читалищни дейности. 

             Б./Поддържане и ремонти на  читалищната сграда. 

             В./Развитие и обогатяване на любителското художествено       

творчество за деца и възрастни 

             Г/.Информационното и библиотечно обслужване. 

            Д./Взаимодействие  и сътрудничество с местните институции 

кметство,училище, детска градина,            

      

2.Да се търсят допълнителни форми за финансиране на 

читалищната дейност. 

      

       А./Читалището да кандидатства за финансиране в програми , 

подпомагащи неговата основна дейност и за подобряване състоянието 

на материалната база. 

       

       Б./Да изготви проекти за допълнително целево субсидиране за 

художествено творческа дейност, за  допълване на библиотечния фонд  

и извършване на текущи ремонти . 

    

ІІ.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. По-пълното и бързо удовлетворяване на информационните 

потребности на читателите. 

2. Организация и опазване на библиотечния фонд. 

3. Увеличаване броя на потребителите на библиотечни услуги. 

ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ 

1. Обогатяване на библиотечния фонд с традиционни и други носители 

на информация и опазването им. 



2. Текущо проучване на читателските интереси и набавяне на нови 

библиотечни документи чрез покупка или дарение. 

3. Ретроконверсия и инвентаризация на библиотечния фонд 

4. Прочистване на фонда и бракуване на физически изхабени 

библиотечни документи  

5. Текуща актуализация на електронния каталог на библиотеката и на 

традиционния „Топграфски каталог”.  

6. Поддържане на „Литературоведска картотека” и „Тематична 

картотека”  

7.  Текущо поддържане на уебсайта на читалището. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Регистриране на 180 читатели, 2800 посещения и 5000 тома заети 

библиотечни документи.  

2. Библиотечния  фонд  да се допълни с 250  нови заглавия, чрез покупка 

или дарение, след проучване на читателските интереси 

3. Да се оказва консултантска помощ на читателите при търсене на 

информация по тема или определени заглавия, при ползване на 

автоматизирания каталог, фишовите каталози, картотеките и базите 

данни в локалната мрежа и да се информират за възможностите на 

библиотеката и Правилника за обслужване.  

4. Разпространяване на информация онлайн чрез текущо поддържане на 

инфостраници в уебсайта  в рубриката «Нови книги» и ежеседмично 

препоръчване на интересни заглавия в рубриката Детски свят. 

5. Информационно обслужване чрез устни и писмени справки, 

библиографски консултации и онлайн презаписване на заети 

библиотечни документи чрез е-поща 

6. Организиране и провеждане на обучителни курсове по Програма 

„Глоб@лни библиотеки - България” и популяризиране на нови услуги 

7.Организиране на колективни посещения, беседи и презентации за 

придобиване на библиотечно-библиографска и информационна култура с 

различни възрастови групи. 

8. Участие в националната библиотечна седмица през месец май. 



ІІІ. КУЛТУРЕН    КАЛЕНДАР. 

 

          Художествено творческа дейност и  любителско творчество. 

  

 

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

 

1. Народен обичай „Бабинден“.  

 

 МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

1. Празник на лозаря „Трифон Зарезан“  

2. Народен обичай „Тодоровден”. 

  

МЕСЕЦ   МАРТ 

 

1. „Баба Марта е дошла” – детско утро       

2. „Ден на самодееца“  първи март  

3. Четвърти фолклорен фестивал „Пролетно хоро” в гр.София – участие 

на танцовите състави на читалището. 

4. Десети национален детско-юношески фестивал „Орфеева дарба” в гр. 

София         

                                       

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 

1. „Ден на хумора и шегата” – отбелязване на международния ден на 

хумора и шегата с участието на самодейци  

2. Народен обичай „Лазаруване” – 04.04.2015г. 

3. Фолклорен фестивал „Пръски от извора” – участие на фолклорните 

състави на читалището в  гр.Враца  

4. Международен ден на Земята – откриване на изложба  с детски 

рисунки  

5. Осми национален фестивал на  белия щъркел в с.Мрамор – 

организиран съвместно с кметство Мрамор.     

 

   МЕСЕЦ   МАЙ 

 

1. „Ден на славянската писменост и  култура”.  

2. Концерт на школа за модерен балет „Терпсихора”.            



3. Национален фолклорен фестивал „Южни слънца” – участие на 

фолклорните състави на читалището в гр.Петрич. 

4.  Детски фестивал за народни песни и танци „Слънчево детство” в 

гр.Елин Пелин - участие на детските фолклорни състави. 

5. Осми международен фестивал на танцовото изкуство в гр. 

Благоевград – участие на школа за модерен балет ”Терпсихора”.  

 

 МЕСЕЦ   ЮНИ  

1. „Ден на Ботев и загиналите за свободата на България“– тържествена 

проверка и концерт на читалищните състави. 

2. Конкурс за рисунка на асфалт „Рисувай с усмивка” -  с  участие на 

деца от читалищните школи. 

3. Фолклорен празник „Да запеем заедно песните на Средногорието” в 

община Чавдар – участие на фолклорните състави на читалището.    

4. Десети международен фолклорен фестивал „Монтана 2015” в 

гр.Монтана - участие на фолклорните състави на читалището.     

 

  МЕСЕЦ   ЮЛИ  
      

1. Осми национален фолклорен фестивал ”Витошки напеви”  в 

с.Кладница община Перник – участие на фолклорните състави на 

читалището. 

2.  Международен фолклорен фестивал „Сребърна пафта” в 

гр.Кюстендил – участие на фолклорните състави на читалището. 

 

МЕСЕЦ    АВГУСТ 

   

1. Фолклорен фестивал „Струма пее”  в с.Невестино община Кюстендил 

- участие на фолклорните състави на читалището. 

 

                                      

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  

               

1.  Празник на гр.София – изложба на детски рисунки  

2. „Ден на отворени врати“ за читалище „Св.Иван Рилски -1922“. 

3. Презентация на организираните читалищни   форми за обучение и 

творчество на деца  за учебната 2015г. – 2016г. 



4. „Моята градина - плодородна и златна” – есенна изложба с дарове от 

природата. 

5. Фолклорен фестивал „За пояс” в с.Петърч община Костинброд – 

участие на танцовите състави на читалището. 

6. Национален фолклорен събор „Дар от природата” в  с.Говедарци 

община Самоков  - участие на фолклорните състави на читалището. 

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ  

 

1. Фестивал на патриотичната песен “Сребърни чучулиги” в гр. София – 

участие на индивидуални изпълнители. 

2. Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922“ – творческа среща на 

читалищни деятели. 

3. Фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията” в гр.Вълчедръм – 

участие на фолклорните състави на читалището. 

 

 МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 

1. „Ден на народните будители“. 

2. Открит урок  на детските фолклорни групи в кабинет по етнография  

в  Двореца на децата гр.София . 

3. ”Парад на детската песен”в гр.Костинброд  – участие на детските 

фолклорни групи . 

4. Национален фолклорен фестивал „Нашенско хоро” в гр.Самоков – 

участие на танцовите състави на читалището. 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ 

 

1. Детски коледен концерт. 

2. ”Зимна приказка” – детско шоу  с дядо Коледа за най-малките   

жители на с.Мрамор. 

3. Народен обичай “Коледуване”. 

4. „Коледа във Връбница“ - участие на детските състави в празника. 

 

                                 



 Библиотечни събития и прояви  

 

1. Събиране и разпространение на знания за родния край. 

2. Оформяне на кътове за празниците от народния календар и 

годишнини. 

3. „Интернет и потребителите над 60+” – работа с възрастни в 

информационния център, създаден по програма  Глоб@лни 

библиотеки. 

4. Мултимедийни презентации и обсъждания. 

5. През месец април -  „Маратон на четенето”, посветен на: 

 Международния ден на детската книга и изкуства за деца – 2 

април 

 Международния ден на книгата и авторското право – 23 април 

6. Участие в националната библиотечна седмица през месец май.  

7. „Лято в библиотеката” – работа с деца и читатели през лятната 

ваканция. 

 

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

 

1. Зимни четения в библиотеката – четене на приказки от Братя Грим по 

повод 230 г. от рождението на Якоб Грим. 

2. Зимните празници и обичаи в съвременния живот на българина – 

Мултимедийна презентация 

3. 20.01. Прожекция на филм по повод 95 г. от рождението на Федерико 

Фелини – италиански кинорежисьор и киносценарист. 

4. Библиотеката – помощник на децата при подготовката им за училище 

– седмица на научно-популярните филми – Прожекции 

 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

1. 05.02.  „Цветни приказки” литературно утро за творчеството на Леда 

Милева посветено на 95-годишнината от рождението ѝ. 

2. 10.02. „Пчелните продукти – здраве от природата” – 10 февруари, 

професионален празник на пчеларите - среща разговор 

3. 14.02. Литературно четене – „На чаша вино с Клуба на пенсионера”, 

посветено на Деня на влюбените и Трифон Зарезан. 

4. 17.02. – 24.02. – Работилница за мартеници  

 



МЕСЕЦ  МАРТ 

 

1. 02.03.  „Мартеницата – българският символ по света” – Конкурс за 

автентична и оригинална мартеница 

2. „Да се срещнем с героите на Уолт Дисни” – Прожекция на любими 

детски приказки  

3. Пролетните празници и обичаи в живота на българина – 

Мултимедийна презентация 

4. 25.03. Тематична вечер посветена на 125-годишнината на Димитър 

Христов Чорбаджийски – Чудомир  

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 

1. 02.04.     „Живот - приказка” – 210 г. от рождението на Х. Кр. 

Андерсен.  Изложба с рисунки на любим приказен герой и прожекция 

на любима приказка. 

2. 09.04. Великденска работилница „Да нашарим яйцата заедно”, 

боядисване на великденски яйца с деца и възрастни и организиране 

на изложба.  

3. 22.04.  45-годишнина от отбелязването на Международния  ден на 

Земята – Мултимедийна презентация  

 

МЕСЕЦ  МАЙ 

 

1. „Молбата на книгата” – гостуване на първокласниците в 

библиотеката и залата за „Глоб@лни библиотеки”, посветено на 

Националната библиотечна седмица. 

2. „Ден на библиотекаря“ – среща  на читатели в библиотеката. 

3. „Добре е, всеки да знае” – Библията от нейното възникване до днес – 

история и факти, посветени на  575 г. от изобретяването на новия 

способ на книгопечатане от Йоханес Гутенберг и издаването на 42-

редовата Библия, която поставя началото и прославя изкуството на 

книгопечатането. 

4. Участие в Националната библиотечна седмица . 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

1. „1 юни – Ден на детето” – Прожекции на любими детски приказки. 

2. „Забележителностите на нашето село” – мултимедийна презентация 

пред деца от началните класове. 



3. „Ваканция в читалището” – Лятно училище за деца  от началните 

класове. Стартиране на игра „Деца четат на деца” (по програма). 

4. „На чаша билков чай” – какво знаем за билките и техните лечебни 

свойства - Среща разговор на Еньовден. 

 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

 

1. "Здравей наше лято" Откриване на лятна читалня със забавни и 

образователни игри, рисуване и четене на любими детски книжки.  

2. Работа на клуб "Приятели на книгата", която включва: рисуване на 

асфалт, моделиране с пластилин, цветна хартия и др. материали на 

различни предмети и подаръци и подреждане на изложба. 

 

 

МЕСЕЦ   АВГУСТ 

 

Ваканция на библиотеката 

 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМРИ 

 

1. 06 септември – 130г. от Съединението на Княжество България и 

Източна Румелия – 06.09.1885г – Мултимедийна презентация. 

2. 22 септември – Ден на независимостта на България. Национален 

празник. 

3. 27 септември – Международен ден на туризма.  

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 

1. Поетично четене - гостуване в Клуб на пенсионера по повод 1 

октомври Ден на хората от третата възраст и Световен ден на 

музиката и поезията. 

2. „Безопасната улица” – запознаване с правилата за движение по 

пътищата, с деца от началните класове на 175 ОУ „Васил Левски. 

3. „Да се срещнем с героите на Уолт Дисни” – приказен час с ученици 

175 ОУ „Васил Левски”. 

4. 70 г. от създаването на Организацията на обединените нации (1945) – 

Мултимедийна презентация. 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 



1. Открит урок посветен на Първи ноември – „Ден на народните 

будители“ – в библиотеката. 

2. Да се срещнем с героите на Марк Твен – Мултимедийна презентация 

по повод 180 г. от рождението на Марк Твен (1835 – 1910), 

американски писател, журналист и хуморист. 

3. Прожекция на филм по повод Деня на християнското семейство. 

 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

 

1. Коледно-новогодишни празненства. На ежегодния коледен празник 

ще бъдат отличени децата, прочели най-много книги през годината. 

 

Културния календар за 2015г е отворен за изменения и допълнения. 

 

 

                                                                   

                                                                                                             
                                                                                  

 

 

 

             

 

 

                                  

                                                                 


