
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

 

 

с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

 

 

П Л А Н 

ЗА  РАБОТА    ПРЕЗ   2018г. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1.През 2018г.  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. 

            г/ 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/ Разработване на проекти за финансиране и подобряване състоянието на 

материалната база. 

       

       б/ Допълнително целево субсидиране, чрез участие в програми подпомагащи  

художествено творческата и библиотечна дейност. 

    

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. 



3. Работа и обучение с потребители на  ИКТ. 

4. Сканиране на  библиотечни документи с местно значение. 

         

         7. Пълноценно използване на възможностите предоставени от Фондация 

”Глоб@лни библиотеки – България ” през 2018г. 

         8. 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 

 ЯНУАРИМЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 

 04-01    „Зарите на свободата” – 140 години от освобождението на София – 

Витрина 

 06-01      170 години от рождението на Христо Ботев, български поет, 

революционер и публицист – Витрина  

 10-01      135 г. от рождението на Алексей Николаевич Толстой, руски писател – 

Витрина  

 12-01    Ден на българското кино – Прожекция на филм  

 13-01     155 г. от рождението на Алеко Константинов, български писател, 

сатирик  и пътеписец – Витрина 

 13-01     140 г. от рождението на Пейо Яворов (Пейо Тотев Крачолов), поет и 

драматург – Витрина 

 19-01      95 г. от рождението на Ивайло Петров, български писател – Витрина  

 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

 03-02     135 г. от рождението на Стоян Пеев Дринов, български поет и 

преводач, детски писател – Витрина 

 08-02     190 г. от рождението на Жул Верн, френски писател, майстор на 

научната  фантастика – Витрина  

 10-02     Международен ден за безопасен интернет – дискусия с млади майки 

 10-02     120 г. от рождението на Бертолд Брехт, немски поет и драматург – 

Витрина 

 13-02     115 г. от рождението на Жорж Сименон, френски писател – Витрина  

19-02     145 г. от обесването на Васил Левски – Витрина  

 75 г. от рождението на Христо Проданов, първият български алпинист покорил 

връх  Монт Еверест  - презентация в библиотеката 

 27-02     105 г. от рождението на Ъруин Шоу, американски писател и публицист 

– Витрина 

 28-02   „Да сте бели и червени, като слънцето засмени” – традиции и обичаи, 

свързани с Баба Марта и изработване на мартеници – Работилница в 

библиотеката 

 

МЕСЕЦ  МАРТ 



 

 01-03     „Портрети на велики българи” – по повод 3 март – Изложба 

 02-03     „3 март – Ден на свободата” – 140 г. от Освобождението на България 

от турско робство – Витрина  

 07-03     „Сътворено от сръчни женски ръце” – Изложба по повод 8-ми март  

 21-03     „Пролет - хубавица” – Витрина 

 21-03     Световен ден на поезията – извънкласно четене с децата от „Клуб 

приятели на книгата” 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ  
 

 03-04    Любими детски приказки на филмовия екран Прожекции 

 04-04     200 г. от рождението на Майн Рид, британски писател - Витрина 

 12-04     195 г. от рождението на Александър Николаевич Островски, руски 

писател, драматург – Витрина 

 18-04    Обучителна сесия за използване на електронните бази данни на 

библиотеката в интернет и локални бази данни на място в библиотеката 

 20-04       95 г. от рождението на Радой Ралин, български поет лирик и сатирик – 

Витрина 

 23-04       Международен ден на книгата. Маратон на четенето  

  27-04     125 г. от рождението на Елисавета Багряна, българска поетеса – 

Витрина 

 

МЕСЕЦ  МАЙ 

 

 02-05       95 г. от рождението на Джоузеф Хелър, американски писател сатирик 

– Витрина  

 03-05      „Вече сме читатели” – детско утро с ученици от първи клас 

 09-05      Ден на Европа – Витрина 

 11-05     155 г. от първото честване на празника на Светите братя Кирил и 

Методий.  

 11-05     „Библиотекар за един ден” – Ученици управляват библиотеката и 

работят в библиотеката за 1 ден – Инициатива посветена на Деня на 

библиотекаря 

 23-05      24 май – Ден на българската просвета и култура – Витрина 

 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

 01.06   „Вълшебството на 1 юни” – Прожекции на любими детски анимационни 

и игрални филми 

 02-06   Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

България – Витрина 



 15-06      155 г. от излизането на в-к  „Гайда”, редактиран от Петко Р. Славейков 

през 1863 г. – Витрина 

 18-06      105 г. от началото (1913) на Втората балканска (Междусъюзническа) 

война 

 29-06  "Здравей наше лято" – Откриване на лятна читалня със забавни и 

образователни игри, рисуване и четене на любими детски книжки  

 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

 

 01-07 до 31-07      „Аз обичам да рисувам и апликирам” – занимания в 

библиотеката  

 03-07      135 г. от рождението на Франц Кафка, австрийски писател – Витрина 

 13-07      110 г. от първото участие на жени в Олимпийските игри през  1908 г. – 

Презентация 

 16-07     190 г. от рождението на Йосиф Владимирович Гурко, руски генерал, 

герой от Руско-турската освободителната  война – Витрина 

 24-07     215 г. от рождението на Александър Дюма - баща, френски писател – 

Витрина 

 

МЕСЕЦ   АВГУСТ     

 

  „Аз обичам да рисувам и апликирам” – занимания в библиотеката  

  Изнесена лятна читалня - всеки ден  

 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМРИ 

 

 03-09    120 г. от рождението на Димитър Талев, български писател – Витрина 

 06.09    330 г. от избухването на Чипровското въстание през 1688 г. - Витрина 

 18-09    120 г. от рождението на Христо Смирненски, български поет и сатирик, 

журналист - Витрина 

  22-09   110 г. от провъзгласяването на независимостта на  България – 

Презентация 

 28-09  „Читалището, необходим културен и информационен център“ – беседа в 

библиотеката 

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 

 01-10     Международен ден на музиката и поезията – Литературно четене 

 17-10     95 г.  от рождението на Апостол Карамитев, български драматичен 

актьор – Прожекция на филм 

 17-10    140 г. от рождението на Михаил Арнаудов, български фолклорист, 

литературен историк и етнограф – Витрина  

 27-10   Международен ден на анимацията – Прожекция на аним. филм 



 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 

 01-11     „Будители народни ” – витрина и открит урок посветен на Първи 

ноември – „Деня на народните будители“ 

 07-11   105 г. от рождението на Албер Камю, френски писател, един от 

създателите  на екзистенциалния роман - Витрина 

 21-11    Ден на християнското семейство – Презентация 

 22-11   105 г. от рождението Асен Босев – Презентация с литературно четене на 

откъси от творчество му 

 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

 

 10-12   „Малката библиотека на гости на голямата библиотека” – посещение на 

деца в Националната библиотека по повод 140 г. от основаването на НБКМ 

 10-12 до 21-12    Коледни четения на детски приказки. 

 10-12 до 21-12  „Коледна работилница” - изработване на на коледно-

новогодишна украса, сурвачки и коледни картички.  

 21-12   Изложба на изработеното в „Коледната работилницa”. 

 
 

 

 ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ   

 

 

 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 

  Народен обичай „Бабинден“.  

  Международен ден на думата благодаря  ” Изкуството да се  благодари” – 

беседа.  

 

 

 

    МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

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

 Международен ден за борба с рака  04.02   –  здравна беседа  

 „Аз рисувам приказен герой”– творческо ателие в курс по изобразително 

изкуство 

 Народен прзник „Тодоровден” – концерт , конно дефиле и кушия 

 

МЕСЕЦ   МАРТ 

      

 „Ден на самодееца“  среща на читалищни дейци. 



  Национален празник на Република България откриване на обновения  паметник 

на руските освободители – съвместно с район „Връбница” и кметство Мрамор. 

 Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” гр.Кюстендил   

 „Минало и съвремие” фолклорен фестивал  район „Връбница” в кв.Обеля 

 Проект „да оцветим Европа с багри, музика и светлина” – „Сцена на 

конкурентноспособността” с.Мрамор 

 „Поетичен конкурс Пенчо Славейков” гр.София 

 Национален танцов фестивал в гр.Пловдив   

 Народен обичай “Лазаруване”  

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

  

 „Цветница”  празничен концерт посветен на 30 г. от създаването   на район 

„Връбница”  

 Творческо ателие за боядисване на Великденски яйца”  

 Международен ден на здравето – беседа  

 Пролетна  изложба  на курса по изобразително изкуство. 

 Национален танцов кокурс „Топ10” гр.София 

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

 „Международен ден на танца” презентация  в  школа за модерен балет и хип-хоп 

танци „Терпсихора”  

 

            

  МЕСЕЦ   МАЙ 

 

 Почистване на паметника  на загиналите от с.Мрамор във войните и засаждане 

на цветя . 

 Международен ден на червения кръст – беседа в ІІІ център на БЧК гр.София 

 „Ден на Европа-  какво знаем за Европейския съюз” – беседа 

 Фолклорен фестивал ”С песен и танц в Панчарево” с.Панчарево  

 Празник на славянската писменост и култура -  творческа среща     

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

 Фолклорен танцов фестивал „Дръж се земьо шоп те гази” с.Доброславци  

     

 МЕСЕЦ   ЮНИ  

 Рисунка на асфалт с деца от курса по изобразително изкуство по повод 

Международния ден на детето.  

 Ден на Ботев и загиналите за свободата на България  

 Танцов спектакъл  на  школа  за балет и хип-хоп „Терпсихора денс” 



 Танцов фестивал „Златни нишки”  с.Трудовец Ботевград 

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

 Фестивал  на билките „Еньовден”   в кв.Симеоново . 

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

 

МЕСЕЦ   ЮЛИ  
 

 Международен фестивал „Песни от извора” с.Петрово Сандански 

 

МЕСЕЦ    АВГУСТ 

 

 Национален фолклорен събор „С българия в сърцето” гр.Ловеч 

 

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  

 

 „Красива  София” – изложба на курса по изобразително изкуство.  

 „Житен пее и танцува” празник на с.Житен 

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

 Презентация на организираните читалищни   форми за обучение и творчество на 

деца  за учебната  2018г. – 2019г. 

 ІV фолклорен фестивал фестивал “Окни па тропни” с.Пролеша община 

Божурище 

 Международен фестивал „Балканска черга” с.Шишковци Кюстендил 

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 Международен ден на възрастните хора –  съвместно с клуба на  пенсионера. 

 Детски пленер по рисуване  гр.Пещера 

 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 дейци 

до Рилски манастир 

 

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

 Балкански фолклорен фестивал  гр.Гоце Делчев 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 



 „Род и памет “ творческа среща посветена на Деня на народните будители   

 ”Парад на детската песен” в гр.Костинброд . 

 Детски фестивал за изкуство  „Хей пътечко моя” гр.Своге 

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

 

 МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ  

 

 Зимна   изложба на курса по изобразително изкуство.  

 Коледен концерт на детските читалищни състави. 

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

  Народен обичай “Коледуване”. 

 

 
 

 

     

 

  


