
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

 

с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

     

 

П Л А Н 

ЗА  РАБОТА    ПРЕЗ   2017г. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1.През 2017г.  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 и 

библиотечната дейност. 

            Д./Съвместната работа на читалището с училището, детската градина, кметството 

и обществеността на село  Мрамор. 

            

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 в Министерство на  

културата , за художествено творческа дейност, за извършване на текущи ремонти и 

други дейности. 

    

ІІ.БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 
                 

 Библиотечно и информационно обслужване 

1.Организация  на работата по обслужването на читателите в следните направления и 

обеми: 

Читатели –                                                 180 бр. 

Посещения –                                            3650 

Заети библиотечни документи –            7000 тома 

Справки –                                                 100 

        2. Единна регистрация  на читателите  и  информираност за услугите, които предлага 

библиотеката съобразно Правилника за обслужване. 

3. Текущи консултации за използването на справочния апарат и подръчния фонд на 

библиотеката. 

 5. Изготвяне на устни и писмени справки, с използване възможностите на справочния 

апарат ,на традиционни и електронни носители и Интeрнет 

 Комлектуване и каталогизация 

1. Библиотечният фонд да се допълни с 300 тома. 

2. Да се отчислят билиотечни документи съобразно нормативните изисквания.                             



3. Текущо  да се поддържа системата от картотеки и каталози. 

4. Работа и обучение с потребители на  ИКТ. 

5. Сканиране на  библиотечни документи с местно значение. 

6. Пълноценно използване на възможностите предоставени от Фондация ”Глоб@лни 

библиотеки – България ” през 2017г. 

7. Обновяване на библиотечния фонд чрез участие с проекти в програми на 

Министерството на културата и други донори за нови книги. 

   

 ІІІ.БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ 

 ЯНУАРИ 

 Прожекция на анимационния филм „Алиса в страната на чудесата“” по случай 185 г. 

от рождението на Луис Карол – британски писател (1832–1898)  

 135 г. от рождението на Алън Милн – английски писател, автор на книгите за Мечо Пух 

(1882–1956) – мултимедийно представяне на творчеството му. 

Витрини посветени на: 

 

- 95 г. от рождението на Блага Димитрова – българска поетеса  

- 85 г. от рождението на Умберто Еко – италиански писател и философ 

- 395 г. от рождението на Жан-Батист Молиер – френски драматург, режисьор и актьор  

- 145 г. от рождението на Гоце Делчев - революционер, идеолог и ръководител на 

Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМРО) 

- 95г. от рождението на Цветан Ангелов – български писател, издал няколко детски 

книги със стихотворения, пиеси и романи за деца и юноши  

- 110 г. от рождението на Паулина Станчева 

  

ФЕВРУАРИ  

          

 135 г. от рождението на Владимир Димитров-Майстора – български художник – 

фотоизложба на негови творби 

 С приказките на Светослав Минков – детско утро посветено на 115 г. от рождението на 

Светослав Минков – български писател  

Витрини посветени на: 

- 175 г. от рождението на Карл Май – немски писател, автор на романи за деца и 

юноши 

- 215 г. от рождението на Виктор Юго – френски писател романист, поет и драматург  

- 115 г. от рождението на Джон Стайнбек – американски писател 

- 110 г. от рождението на Емилиян Станев – български белетрист, академик 

 

МАРТ 

 130 г. от рождението на Ячо Хлебаров – български културен деец и организатор на 

читалищното дело – презентация посветена на неговото дело. 



 „Пролет мила животворна” – Представителна витрина на книги с произведения за 

пролетта и изложба на детски творби с пролетна тематика. 

    Витрини посветени на: 

- 85 г. от рождението на Джон Ъпдайк – американски писател 

- 85 г. от рождението на Слав Хр. Караславов – български поет и белетрист; 

- 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов- български поет и преводач  

- 135 г. от рождението на Корней Чуковски – руски писател, детски поет, литературовед 

и преводач. 

 

 АПРИЛ 

 „Пътешествие в европейската детска литература” – литературно четене по повод 

международния ден на детската книга.  

 Организирано четене в библиотеката на художествени произведения, отразяващи 

участието на Българската армия в Първата световна война. 

  Прояви свързани с маратона на четенето. 

 

МАЙ 

 „Молбата на книгата” – гостуване на първокласниците в библиотеката и 

информационния център, посветено на Националната библиотечна седмица. „Библиотекар 

за един ден”, ученици управляват библиотеката и работят в библиотеката за един ден – 

инициатива посветена на Деня на библиотекаря. 

 Дискусия във връзка с честването на 95г. от създаването на НЧ „Св.Иван Рилски-1922“. 

Витрини посветени на: 

- 125 г. откакто Стоян Михайловски създава стихотворението "Върви народе 

възродений", станало впоследствие всеучилищен химн, Русе, 1892 г.; 

- 145 г. от рождението на Яне Сандански – български революционер 

- 105 г. от рождението на Яна Язова – българска поетеса, белетристка и детска 

писателка  

- 90 г. от рождението на Робърт Лъдлъм – американски писател, автор на трилъри 

 

ЮНИ  

- Тържества, посветени на 1-ви юни – Международен Ден на детето. 

 Конкурс за рисунка и написване на есе на тема "Ние пазим и тачим паметта на героите". 

Витрини посветени на: 

- 80 г. от рождението на Колийн Маккълоу – австралийска писателка  

- 110 г. от рождението на Младен Исаев - български поет  

- 140 г. от рождението на Антон Страшимиров – български прозаик и драматург 

- 155 г. от рождението на Иван Димитров Шишманов – български литературовед, 

общественик, академик, фолклорист и етнограф 

 



ЮЛИ 

 Лято в библиотеката  – по програма 

Витрини посветени на: 

- 140 г. от рождението на Херман Хесе – немски писател 

- 140 г. от рождението на Елин Пелин (Димитър Стоянов) – български писател; 

- 175 г. от рождението на Апостола на свободата, Васил Иванов Кунчев – Левски  

- 215 г. от рождението на Александър Дюма (баща) – френски писател  

  

СЕПТЕМВРИ 

 Инициативи, свързани с празника на столицата    

 Прожекция на документални филми, свързани с Първата световна война. 

Витрини посветени на: 

- 195 г. от рождението на Добри Чинтулов – български възрожденски поет и културно-

просветен деец  

- 200 г. от рождението на Алексей Константинович Толстой – руски писател  

- 205 г. от рождението на Иларион Макариополски (Стоян Михайловски) - 

митрополит, един от водачите на църковно-националната борба  

- 470 г. от рождението на Мигел де Сервантес Сааведра – испански писател  

 

 ОКТОМВРИ 

 Инициативи, свързани с Международното десетилетие за пътна безопасност – 2011 – 

2020г. 

Витрини посветени на: 

- 115 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова - творец на романи и драми с 

исторически сюжети, детски автор, преводач  

- 135 г. от рождението на Имре Калман – унгарски композитор  

- 235 г. от рождението на Николо Паганини – италиански композитор и цигулар  

 

НОЕМВРИ 

 Открит урок посветен на 1-ви  ноември Ден на народните будители на тема – „Минало на 

родния край – послание към бъдещето” 

 Отбелязване на Деня на Християнската младеж и семейство. 

 Прожекция на екранизация от творчеството на Астрид Линдгрен във връзка с 110 

годишнината й. 

 

Витрини посветени на: 

- 120 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател и преводач 

- 95г. от рождението на Кърт Вонегът – американски писател, романист и сатирик  

- 190г. от рождението на Петко Р. Славейков  - български поет, преводач, фолклорист, 

общественик и публицист  



- 215 г. от рождението на Вилхем Хауф - немски писател-романтик, майстор на 

приказката  

 

ДЕКЕМВРИ 

 Инициативи, посветени на 3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания 

 Да посрещнем Коледа в библиотеката – презентация пред ученици от началните    класове 

на тема „История на поздравителните картички” 

Витрини посветени на: 

- 135 г. от рождението на Георги Михов Райчев – български писател и драматург 295 г. 

от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, пръв идеолог на 

Българското национално възраждане   

 

 

 ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 

 

 ЯНУАРИ 

 

  Народен обичай „Бабинден“.  

  Международен ден на думата ”Благодаря” – беседа.  

 

 

     ФЕВРУАРИ 

 

 Празник на лозаря „Трифон Зарезан“ -съвместно с клуба на пенсионера.  

 ”За безопасен интернет” – дискусия с децата от читалищните школи.  

 Празник на виното и любовта – фолклорен концерт в гр.София . 

 ІХ Национален  конкурс за мартеница „Пижо и Пенда”с.Мешица община Перник. 

 

МАРТ 

 

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

 „Ден на самодееца“  първи март – творческа среща на читалищни самодейци. 

  Национален празник на Република България -поднасяне цветя на  паметника на 

руските освободители .  

 Народен празник „Тодоровден”-  концерт ,  конно дефиле и кушия.   

 Световен ден на водата 22-ри март  – беседа.       

  

АПРИЛ 

 

 „Ден на хумора и шегата” 1-ви април - съвместно с клуба на пенсионера.  

 Международен ден на здравето – беседа в клуба на пенсионера. 

 „Магията на народния танц”- открит урок в детския танцов състав. 

 Пролетна  изложба  на рисунки от курса по изобразително изкуство. 

 Народен обичай „Лазаруване”. 



 „На Цветница заедно”– празник на район „Връбница”. 

 „Да нашарим  красиви Великденски яйца” в курса по изобразително изкуство. 

 Национален фолклорен фестивал „Шопски наниз” в гр.Костинброд. 

 Национален младежки фестивал „Напеви от Северозапада” в гр.Монтана. 

 

МАЙ 

 

 „Какво трябва да знаем  за хипертониятя  ” – беседа в клуба на пенсионера. 

 Празничен концерт посветен на 95 години от основаването на  НЧ”Св.Иван Рилски -

1922”.  

 3.  „В час по английски език”- открит урок    на школата по английски език.    

 Фолклорен фестивал „Да пеем да се надпяваме”в гр.Радомир 

 Детски фолклорен фестивал за народни песни и танци „Веселяче” в гр.Кресна. 

 Обновяване и почистване на паметника  на загиналите от с.Мрамор във войните. 

   

ЮНИ  

 Рисунка на асфалта с децата от курса по изобразително изкуство по повод 

Международния ден на детето.  

 „Ден на Ботев и загиналите за свободата на България“  -2-ри юни. 

 Детски пленер по рисуване в гр.Пещера. 

 Годишна продукция  на школа за модерен балет и хип- хоп танци „Терпсихора”. 

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

 Национален събор „Ботеви дни и нощи”в гр.Калофер.     

 ”От Трън по-убаво нема”- Национален  фестивал на клубовете по народни танци в 

гр.Трън. 

 Празник на билките „Еньовден” – съвместно с клуба на пенсионера. 

 Детски фолклорен фестивал „Слънце иде”в с.Дрен община Радомир. 

      

ЮЛИ  
 

 Международен фолклорен фестивал „Пъстра огърлица”в гр.Вършец. 

 Национален тракийски събор „Богородична стъпка”в Старозагорски минерални бани. 

 

  

АВГУСТ 

 

  Национален фолклорен фестивал „Струма пее” в с.Невестино 



 

 Традиционен народен събор”Боженишки Урвич”  в гр.Ботевград. 

 

       

СЕПТЕМВРИ  

 

 „Красива е 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  2017г. – 2018г. 

 Фолклорен фестивал „Чушка пръжка” в курорта Боровец община Самоков. 

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

     

     ОКТОМВРИ 

 Международен ден на възрастните хора – беседа в клуба на  пенсионера. 

 Международен танцов фестивал „Заедно под дъгата”  в гр.Благоевград. 

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

 Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922“ – екскурзия на читалищни деятели до 

Рилски манастир 

 Танцов фестивал  за модерни танци “Кръстопът на музата”в гр.София 

 

НОЕМВРИ 

 „Ден на народните будители“- представяне на гостуваща  изложба от къща музей  

„Любен Каравелов”в  гр.Копривщица.  

 ”Парад на детската песен”в гр.Костинброд . 

 Младежки фестивал на изкуствата „София  твори” в гр.София. 

 Презентация  на участниците в спортен клуб по таекуон-до. 

 

ДЕКЕМВРИ  

 Зимна   изложба на курса по изобразително изкуство.  

 „Ой Коледо”  - коледен концерт на детските състави на читалището . 

  Цирково  шоу с дядо Коледа за най- малките. 

  Народен обичай “Коледуване”. 

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

              


