
 

                 Народно читалище „Св.Иван Рилски- 1922” 

             с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

 

            П Л А Н    

                                        за работа през 2016г. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

1.Заседания  на. читалищното Настоятелство за : 

А./Развитието  на основните  читалищни  дейности. 

Б./Поддържане и ремонти на  читалищната сграда. 

В./Любителското художествено творчество за деца и възрастни. 

Г/.Библиотечното и информационно  обслужване. 

Д./Сътрудничеството с местните институции и администрацията на район „Връбница‖ 

2. Разработка и реализиране на проекти за допълнително целево  финансиране на  

художествената  и библиотечна  дейности. 

3.Развитие на културния обмен и диалог за разширяване на съдържателния обхват на 

читалищната дейност  

4.Усъвършенстване на екипната работа между служителите и преподавателите на школи  и 

състави . 

5.Осигуряване на по- добра образователна, културна и информационна среда за  ползвателите 

на читалището 

 

ІІ.БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ. 

 1 Текущо проучване на читателските интереси и набавяне на нови заглавия . 

 

 2. Набавяне и регистрация на 300 тома библиотечни документи чрез покупка или дарение. 

 

 3. Продължаване на работата по изграждане  на електронен каталог, като се използва 

пълноценно включения библиотечен софтуер. 

 

 4. С всяко набавяне  на нови книги да се допълва топографския каталог.  

 

 5. Вторичен подбор и отчисление на книги от фонда  на свободен достъп. . 

 

 6  Регистриране на 180 читатели, 3650 посещения в библиотеката и заемане на 6500книги. 

 

 7 Обучение, консултиране и провеждане на курсове за информирана грамотност  на 

читателие и ползватели на компютърната техника. 

 

 8.Информационно обслужване,чрез извършване на различни видове справки,публикуване на 

бюлетини и популяризиране на съвременни библиотечни услуги. 

 9. Поддържане и обновяване  на уебсайта на читалището и фейсбук профила на 

библиотеката. 

 

 



 

 

ІІІ КАЛЕНДАР НА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ. 

 

 

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

    Народен обичай „Бабинден―.  

„Празник на зимата‖ творческо ателие на  курса по изобразително изкуство 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 Празник на лозаря „Трифон Зарезан― -съвместно с клуба на пенсионера  

.„На раздумка и песен‖ с женската фолклорна група 

  Танцов конкурс „Кръшна ръченица‖ в гр.София 

МЕСЕЦ   МАРТ 

  „Баба Марта е дошла‖ – детско утро в детска градина „Зорница‖      

   „Ден на самодееца―  първи март . 

 Национален празник на Република България -поднасяне цветя на  паметника на руските 

освободители   

Спектакъл за деца „Магично шоу‖ 

Народен празник „Тодоровден‖         

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

„Ден на хумора и шегата‖- съвместно с клуба на пенсионера  

Международен ден на здравето – беседа в клуба на пенсионера 

Конкурс за рисунка в район ― Връбница‖ 

 ІХ фолклорен фестивал „Пръски от извора‖ гр.Враца 

„Международен ден на Земята „– откриване на изложба  с детски рисунки 

Народен обичай „Лазаруване‖ 

Великденски конкурс за рисуване на яйца. 

Национален фолклорен фестивал „Шопски наниз‖ гр.Костинброд 

Девети  Национален фестивал на  белия щъркел в с.Мрамор 

 

МЕСЕЦ   МАЙ 

„Ден на Европа ‖ – беседа в клуба на пенсионера 

„Ден на славянската писменост и  култура‖  – празничен концерт посветен на 135 години от 

основаването на 175 ОУ‖Васил Левски‖ .  

160 години читалища в България – творческа среща  на читалищни деятели          

Събор на народното творчество „Южен гердан‖с.Първомай община.Петрич 

Детски фестивал за народни песни и танци „Слънчево детство‖  гр.Елин Пелин  

Етнотнокултурен фестивал в гр.Пешера.  

Концерт – годишна продукция на школа за модерен балет и хип-хоп „Терпсихора‖ 

 

МЕСЕЦ   ЮНИ  

„Ден на Ботев и загиналите за свободата на България― 

Фестивал на шопската народна  песен в с.Локорско 

„Да пазим природата чиста‖ –изложба на курса по изобразително изкуство посветена на 

международния ден за опазване на околната среда. 

„Магията на народната песен‖ –концерт посветен на 20г. от създаване на женската фолклорна 

група 

Фолклорен празник „Да запеем заедно песните на Средногорието‖  община Чавдар    

Международен фестивал „Между три планини‖ гр.Банско     

 

 



 

 

Фолклорен фестивал „Пъстра шевица‖ гр.Червен бряг 

„Еньовден‖ – съвместно с клуба на пенсионера 

Детски фолклорен фестивал „Слънце иде‖ с.Дрен община Радомир 

 

МЕСЕЦ   ЮЛИ  

Девети национален фолклорен фестивал ‖Витошки напеви‖  с.Кладница община Перник  

 Международен фолклорен фестивал „Златен прах‖ в  с.Челопеч. 

ХІ Национален тракийски събор „Богородична стъпка‖ Старозагорски минерални бани 

 

МЕСЕЦ    АВГУСТ 

Събор надпяване в местността „Св.Спас‖ община Белово. 

Областен събор „Върховръх‖ гр.Перущица 

Традиционен народен събор‖Боженишки Урвич‖гр.Ботевград 

 

 

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  

Празник на гр.София – изложба на курса по изобразително изкуство  

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

Презентация на организираните читалищни   форми за обучение и творчество на деца  за 

учебната 2015г. – 2016г. 

Фолклорен фестивал „За пояс‖ в с.Петърч община Костинброд – участие на танцовите 

състави на читалището. 

Национален фолклорен събор „Дар от природата‖ в  с.Говедарци община Самоков  - участие 

на фолклорните състави на читалището. 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

Международен ден на възрастните хора – съвместно с клуба на пенсионера  

. Фестивал на патриотичната песен ―Сребърни чучулиги‖  гр. София 

 Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922― – творческа среща на читалищни деятели. 

Фолклорен фестивал „Разказвачи‖ гр.Перник. 

Фолклорен фестивал „Златна есен‖ гр.София 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

„Ден на народните будители―- творческа среща 

‖Парад на детската песен‖в гр.Костинброд . 

„Моето родно село Мрамор‖ – изложба на курса по изобразително изкуство 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ  

„Писмо до  дядо Коледа‖-  изложба на курса по изобразително изкуство.  

„Зимна приказка‖  - коледен концерт на детските състави на читалището . 

 Коледно шоу за най- малките 

 Народен обичай ―Коледуване‖. 

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

 

ІV.БИБЛИОТЕЧЕН КАЛЕНДАР. 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

06.01. – 160 години от рождението на Райна Княгиня (1856-1917) – учителка, ушила знамето 

на Априлското въстание – Витрина 

 

 

 



 

 

08.01. –   Да разлистим заедно книгата „Деца играят вън‖ – детско утро, посветено на 80-

годишнината от рождението на Георги Данаилов (1836)  

.30.01. –  115 години от рождението на Тодор Боров (1901-1993) – библиотековед, библиограф 

– Витрина 

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‖  

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

02.02. –  „Да прочетем и илюстрираме приказки, гатанки и  стихове от Дядо Благо‖ - 150 г. от 

рождението на Стоян Русев – детско утро 

10.02. – 145 години от издаването на ―Пчелица‖, ред. П. Р. Славейков – първото детско-

юношеско сп. преди Освобождението – Мултимедийна презентация 

26.02.  – 155 г. от рождението на Фердинанд І (1861-1948) – български княз и цар от 1887 до 

1918 – Витрина 

22.02. – 29.02. – Работилница за мартеници и конкурс за най-оргинална мартеница 

МЕСЕЦ  МАРТ 

01.03. – 138 г. от Освобождението на България – Витрина 

08.03. – Международен ден на жената – Витрина 

21.03. – 21 март – Световен ден на поезията – извънкласно четене с децата от Клуб „Приятели 

на книгата‖ 

21.03. – 95 години от рождението на Борис Априлов (1921-1995) – детски писател и сценарист 

- Витрина 

25.03. – Международен ден на театъра – Прожекция на постановка от дигиталната колекция 

на читалището 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

02.04. – Любими детски приказки на филмовия екран –  Прожекция за деца от първи клас  

02.04. – „Книжки любими!‖ - деца от детската градина на гости на библиотеката, по случай 2 

април – Международния ден на детската книга 

10.04. –  150 години от основаването на българско читалище в Цариград – Витрина 

20.04. –  140 години от Априлското въстание – Презентация 

23.04. – „Да разлистим книжка заедно с нейния автор‖ – Среща с детски писател, посветена на 

Световния ден на книгата и авторското право и Маратон на четенето. 

МЕСЕЦ  МАЙ 

03.05. – „Молбата на книгата‖ – гостуване на първокласниците в библиотеката и 

Информационния център, посветено на Националната библиотечна седмица. 

11.05. „Библиотекар за един ден‖ – Ученици управляват библиотеката и работят в 

библиотеката  за 1 ден – Инициатива посветена на Деня на библиотекаря 

17.05. – 140 години от слизането на Ботевата чета на българския бряг край Козлодуй 

20.05. – „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост‖ – 

Витрина 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

01.06. – „Вълшебството на 1 юни‖ – Прожекции на любими детски анимационни и игрални 

филми 

16.06. – „Здравей наше лято‖ – Откриване на лятна читалня със забавни и образователни игри, 

рисуване и четене на любими детски книжки  

24.06. – 155 години от публикуването на сборника ―Български народни песни‖ от братя  

Димитър и Константин Миладинови - Витрина 

 



 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

11.07.  115 години от рождението на Илия Бешков (1901-1958) – карикатурист и илюстратор – 

Витрина  

16.07.  70 години от рождението на Паша Христова (Парашкева Христова Стефанова) (1946-

1971) – естрадна певица – Витрина и прожекция на клипове с нейни изпълнения 

„Ваканция в читалището‖ – Лятно училище за деца  от началните класове и работа с клуб 

„Приятели на книгата‖ -  рисуване на асфалт, моделиране с пластилин, цветна хартия и др. 

материали на различни предмети и подаръци и подреждане на изложба. 

 

МЕСЕЦ   АВГУСТ 

17.08. – 1030 години от победата на войските на цар Самуил над Василий II при Траянови 

врата - Витрина 

29.08. – Закриване на „Лятна читалня‖ с отелязване на 130 годишнината  от рождението на 

Дора Габе (1886-1983) – поетеса и преводачка 

 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМРИ 

06.09. – 131 години от провъзгласяване на Съединението на Княжество България и Източна 

Румелия - Витрина 

22.09. – Ден на независимостта на България - Витрина 

26.09. – 130 години от рождението на Ран Босилек (Генчо Негенцов) (1886-1958) –  писател, 

автор на книги за деца – Детско утро 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

04.10. – 90 години от рождението на Георги Георгиев-Гец(1926-1996) – драматичен и 

киноактьор – Кинопрожекция 

26.10. – 135 години от рождението на Стилиян Чилингиров (1881-1962) – писател, бивш 

директор на Народната библиотека - Витрина 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

01.11. „Будители народни ‖ – витрина и открит урок посветен на Първи ноември – 

„Деня на народните будители― 

21.11.  Ден на християнското семейство – Презентация 

30.11. 150 години от рождението на Андрей Ляпчев (1866-1933) – държавник и общественик - 

Витрина 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

12.12.   125 години от рождението на Константин Петканов (1891-1952) – Витрина  

Коледна работилница - изработване на традиционна българска сурвачка и коледни венци и 

сувенири. 

Културният календар ще бъде  допълван и обогатяван през 2016г. 

 

 

 

 

 

 


