
 
                      НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

 

 

                            с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

     

 

                                        ГОДИШЕН   ПЛАН  ЗА   2019г. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1. През 2019г.  читалищното  Настоятелство редовно да провежда заседания за : 

                    а/    Основни читалищни дейности. 

              б/    Поддържане и подобряване на  материалната база. 

               в/ Развитие и обогатяване на любителското художествено творчество и 

библиотечната дейност. 

             г/  Поддържане на добро партньорство с районната администрация,кметство 

Мрамор  и местните обществени институции. 

 

2. Да се активизира ролята на читалището в процеси подпомагащи местното развитие. 

 

3. Читалището да  продължи да работи за по-добра  културна, социална и информационна 

среда на населението в Мрамор. 

 

4. Да се разработват  проекти за  допълнително и целево финансиране на читалищната 

дейност. 

 

5. Да се развиват   уменията за работа в екип на  служители и ръководители на творческите 

колективи. 

       

 ІІ.БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 
                 

 Библиотечно и информационно обслужване 

1. Организация  на работата по обслужването на читателите : 

Читатели –                                                 160 бр. 

Посещения –                                              3000 

Заети библиотечни документи –             7000 тома 

Справки –                                                  100 

        2. Регистрация  на читателите , ползвателите на компютърния център  и информираност за 

услугите, които предлага библиотеката съобразно Правилника за обслужване. 

         3. В съответствие с нормативните изисквания да се създаде и редовно да се поддържа 

електронна инвентарна книга. 

 Комлектуване и каталогизация 

1. Библиотечният фонд да се допълни с 300 тома. 

2. Да се отчислят билиотечни документи. 

3. Текущо  да се поддържа системата от картотеки и каталози 

4.  За получените чрез дарение книги да се  оформят актове за дарения .На дарителите да 

се изготвят благодарствени писма.        

         5.  Предоставените  възможности  от Фондация ”Глоб@лни библиотеки – България ”  да 

се използват активно  и да продължи обучението  на ползватели в компютърния център.  

         8. Да продължи разработването на проекти  в програми на Министерството на културата 

за допълване на библиотечния фонд.  



                 

 ІІІ.БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ 

 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

Витрини 

01.01. – 130 г. от рождението на Николай Райнов, български поет, литературен критик, 

изкуствовед, професор (1889 – 1954); 

12.01. – 115 г. от рождението на Георги Караславов, български писател (1904 – 1980); 

18.01. – 140 г. от рождението на Симеон Трайчев Радев, български публицист и литературен 

критик (1879 – 1967); 

31.01. – 165 г. от рождението на Стефан Николов Стамболов, български политик и държавник, 

министър-председател (1854 – 1895) 

 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 Презентация „1150 години от смъртта на Константин Кирил философ” 

 На чашка кафе в библиотеката с любовната лирика на български поети. 

Витрини 

01.02. – 185 г. от рождението на Кузман Шапкарев, български възрожденски книжовник, 

фолклорист, член на Българското книжовно дружество (1834 – 1909); 

02.02. – 250 г. от рождението на Иван Андреевич Крилов, руски писател, сатирик и баснописец 

(1769 – 1844); 

09.02. – 180 г. от рождението на Илия Рашков Блъсков, български възрожденски писател, 

публицист и педагог (1839 – 1913); 

12.02. – 210 г. от рождението на  Чарлз Дарвин, английски естествоизпитател, основоположник 

на съвременната биология и на учението за еволюционното развитие на видовете (1809 – 1882); 

 

 

МЕСЕЦ   МАРТ 

 Презентация „100 години от подписването на Ньойския договор” 

Витрини 

01.03. – 140 г. от рождението на Александър Стамболийски, български политик и държавник, 

министър-председател (1879 – 1923); 

04.03. – 135 г. от рождението на Александър Беляев, руски писател, фантаст (1884 – 1942); 

20.03. – 210 г. от рождението на Николай Василиевич Гогол, руски писател и комедиограф 

(1809 – 1852); 

28.03. – 90 г. от рождението на Вера Мутафчиева, български писател и историк, член на 

Българска академия на науките (1929 – 2009) 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 1-10 април: Седмица на детската книга 



1. „Деца четат на деца“ – традиционно четене на български народни приказки;  

2. Рисуване на моя любим приказен герой;  

3. На гости в библиотеката – деца от 1 клас. Прожекция на детско филмче.  

4. Световен Ден на книгата – четене на произведения на български автори;  

5.  „Вече сме читатели” – четене на народни приказки с първи клас  

Витрини 

03.04. – 140 г. от обявяването на София за столица, 1879 г.; 

04.04. – 100 г. от рождението на Веселин Симеонов Ханчев, български поет и преводач (1919 – 

1966); 

23.04. – 455 г. от рождението на Уилям Шекспир, английски драматург  и поет (1564 – 1616); 

23.04. – 120 г. от рождението на Владимир Набоков, руски писател, поет (1899 – 1977) 

 

МЕСЕЦ  МАЙ 

 9 май  Ден на ЕВРОПА – “Какво  знаем за Европейския съюз” – дискусия с ученици 

 11 май -Ден на библиотекаря  

--   Традиционна среща с библиотечни работници и читалищни секретари  

- Ден на отворени врати  

- „Аз чета с мама“- четене на български народни приказки с деца от първи клас и 

техните майки;  

- Открита читалня пред библиотеката;  

- Библиотекар за един ден 

Витрини 

01.05. – 140 г. от пускането в обръщение на първата българска пощенска марка, 1879 г.; 

07.05. – 105 г. от рождението на Андрей Гуляшки, български писател (1914 – 1995); 

20.05. – 220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, френски писател (1799 – 1850); 

22.05. – 160 г. от рождението на Артър Конан Дойл, английски писател,  класик на 

криминалния жанр (1859 – 1930)  

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 1 юни – международен ден на детето  

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

 „Лято в библиотеката” – откриване  на лятна читалня  

Витрини 

06.06. – 220 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин, руски поет (1799 – 1837); 

12.06. – 115 г. от рождението на Атанас Далчев, български поет, преводач и есеист (1904 – 

1978); 



25.06. – 110 г. от рождението на Димитър Димов, български писател и драматург (1909 – 1966) 

 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

 Лято в библиотеката – по програма 

 Прожекция на филм по случай 105 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френски 

актьор, киносценарист и кинорежисьор (1914 – 1983). 

Витрини 

11.07. – 155 г. от рождението на Петър Константинов Дънов, български теолог и философ (1864 

– 1944); 

21.07. – 230 г. от рождението на Васил Евстатиев Априлов, български възрожденски просветен 

деец и книжовник (1789 – 1847); 

22.07. – 130 г. от рождението на Ърнест Милър Хемингуей, американски белетрист и публицист 

(1889 – 1961); 

28.07. – 140 г. от излизането на бр. 1 на "Държавен вестник", София, 1879г. 

 

МЕСЕЦ  АВГУСТ 

 Закриване на лятната читалня 

Витрини 

01.08. – 200 г. от рождението на Херман Мелвил, американски писател (1819 – 1891); 

11.08. – 165 г. от рождението на Михалаки Георгиев, български писател (1854 – 1916); 

11.08. – 75 г. от рождението на Христо Калчев, български писател (1944 – 2006); 

28.08. – 270 г. от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте, немски поет, мислител и 

естественик (1749 – 1832) 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 

 Инициативи  за  празника на  гр.София    

Витрини 

15.09. – 100 г. от рождението на Николай Хайтов, български писател (1919 – 2002); 

16.09. – 115 г. от рождението на Николай Островски, руски писател (1904 – 1936); 

26.09. – 140 г. от рождението на Петко Йорданов Тодоров, български белетрист и драматург 

(1879 – 1916); 

30.09. – 150 г. от подписването на учредителния протокол за основаването на Българското 

книжовно дружество в Браила, 1869 г., провъзгласено през 1911г. за Българска академия на 

науките 

 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 Инициативи, свързани с Международното десетилетие за пътна безопасност – 2011 

– 2020г. 

 "Библиотеката, книгите и четенето" – мултимедийна презентация   

 „Ние врабчетата” – литературно четене с деца от началните класове 

 

 



Витрини 

185 г. от рождението на Любен Стойчев Каравелов, български писател, публицист, 

революционер-демократ (1834 – 1879); 

08.10. – 155 г. от рождението на Бранислав Нушич, сръбски писател – хуморист и комедиограф 

(1864 – 1938); 

15.10. – 160 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, български езиковед, 

библиограф и литературен историк (1859 – 1959); 

24.10. – 90 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и драматург (1929 – 2004); 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

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

на родния край – послание към бъдещето” 

 Ден на Християнската младеж и семейство. 

Витрини 

07.11. – 150 г. от излизането на бр. 1 на в. “ Свобода “, орган на революционната българска 

емиграция, редактиран от Любен Каравелов, Букурещ, 1869г.; 

09.11. – 105 г. от рождението на Павел Вежинов, български писател (1914 – 1983); 

 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

 Прожекция на епизод от филма „Капитан Петко войвода” по случай  175 г. от 

рождението на Петко Киряков Калоянов (Капитан Петко Войвода), български 

революционер (1844 – 1900); 

Витрини 

03.12. – 130 г. от рождението на Стоян Павлов Загорчинов, български писател (1889 – 1925); 

06.12. – 95 г. от рождението на Павел Матев, български поет (1924 – 2006); 

28.12. – 110 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български поет (1909 – 1942); 

 

 

 ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ   

 

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

 

 Народен обичай „Бабинден“. 

 

 Международен конкурс за модерни танци “Ю Талант”  в Израел. 

   

   МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

 „Да съхраним традиците - празник на виното и любовта” с пенсионен клуб Мрамор 

 „Апостоле помним твоето дело”   в памет на обесването на Васил Левски 

 

 МЕСЕЦ   МАРТ 

   

 „Ден на самодееца“  

 Танцова олимпиада в гр.Ниш Събрия 



 Презентация на лечебни и козметични  продукти с алое вера. 

 Пролетна изложба на курс по изобразително изкуство „Талантливко” 

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

   

  МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 Пролетен лагер в шокола”Терпсихора денс” 

 

 Народен обичай “Лазаруване”      

 „Цветница”  празничен концерт  на район „Връбница”  

 Великденско ателие в курса по изобразително изкуство „Талантливко”.  

 Международен фестивал „Млади таланти”  в  НДД гр.София 

 Младежки фестивал на изкуствата   в зала „Средец” гр.София 

  

 МЕСЕЦ   МАЙ 

 

 Поддържане и почистване  на облагородените зелени  площи в изпълнение на  

реализирания  през 2018г. проект по програма „Зелена София”. 

 Фолклорен фестивал  посветен на Гюрга Пенджурова гр.Трън 

 Международен ден на червения кръст - среща на доброволци  в ІІІ център на БЧК 

гр.София 

 „ Ден на Европа ” -  среща  с представители на  движение „Русофили” и поднасяне на 

цветя в памет на загиналите във войните. 

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

 Национален фолклорен фестивал  „Костандово 2019” 

 Национален конкурс за рисунка „Моят празник” в  гр.Стара Загора 

 Ден  на славянската писменост и култура  - празнично шествие в район „Връбница” 

 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  

 Национален детско-юношески фестивал „Чичо Стоян” с. Дивотино 

 Фестивал на приятелството  в Северен парк гр.София 

 Детски пленер по рисуване в гр.Пещера. 

 Концерт   на   школа за модерен балет и хип- хоп танци „Терпсихора денс”. 

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

 Фестивал  на билките „Еньовден”   в кв.Симеоново 

  МЕСЕЦ   ЮЛИ 

 

 Международен фестивал „Песни от извора” с.Петрово  гр.Сандански 

 

МЕСЕЦ    АВГУСТ 



 

 Фолклорен фестивал  „Бобошевско веселие” в  гр.Бобошево 

 

 Национален фолклорен  фестивал „Фолклорница край Еленско” в  гр.Пирдоп 

 

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ  

  

 „Житен пее и танцува” – участие в  празника на с.Житен 

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

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

учебната  2019г. –  2020г. 

 Фолклорен фестивал  „Табиет”  в гр.Нови Искъ. 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 Международен ден на възрастните хора  - беседа  

 Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922“ 

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

 Балкански фолклорен фестивал в   гр.Гоце Делчев 

 Празник на зелето в  с.Петърч 

 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 

 Творческа среща посветена на Деня на народните будители. 

 „Златна есен” – творческо ателие в курса по изобразително изкуство 

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

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ  

 Зимна  изложба на курса по изобразително изкуство „Талантливко”.  

 „Коледна магия”  концерт на детските фолклорни  състави. 

 Коледен спектакъл на школа „Терпсихора денс” 

  Народен обичай “Коледуване” 

 

Календарът  ще бъде допълван  текущо  през 2019г. 

 


	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922”

