
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

                  с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

     

 

П Л А Н 

ЗА  РАБОТА  ПРЕЗ  2013г. 

 
 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1. През 2013г. 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 бибиотечната 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 

 

Основната цел  в работата на библиотеката през 2013г. е качествено 

и бързо  обслужване на читателите. 

     



1. Библиотеката да продължи дейността си на динамично 

развиваща се  документално-комуникационна система,   

привлекателно  място за достъп до информация и развиване на 

читателските потребности.      

2. Библиотечния  фонд  да се допълни с 200  нови заглавия, 

чрез покупка или дарение, след проучване на читателските 

интереси.     

3. Да продължи работата по изграждане на системата от 

каталози и картотеки ,при пълноценното използване на 

библиотечния софтуер.      

4. През 2013г. да се регистрират 200 читатели, да се 

осъществят 2000 посещения и раздадат 5500 тома литература. 

5. За популяризиране на библиотечната дейност, подобряване 

културата на четене и информираност, да се организират 

колективни посещения, беседи и презентации за различни 

възрастови групи читатели. 

3. Водещи библиотечни  инициативи през 2013г.: 

 Създаване и укрепване навици за четене у децата от ранна 

възраст. 

 Стимулиране въображението и творческите способности у 

децата и младите хора. 

 Разработване на инициативи с цел внедряване на нови 

библиотечни практики за привличане на повече читатели от 

всички възрасти. 

 Подкрепа на програмите за  насърчаване развитието на 

компютърните и информационни умения на  всички възрастови 

групи. 

 Участие в проекти  и програми за обогатяване на 

библиотечния фонд с традиционни и други носители на 

информация.  

      

                                       МЕСЕЦ      ФЕВРУАРИ 

           

1.Изложба на курса по приложни изкуства на тема „Моето     

училище” – посветена на патронния празник на 175 ОУ „В.Левски”. 



           - организатор – курс по приложни изкуства към читалището 

           - място на провеждане – читалищно  фоайе 

 

2. Празник на лозаря – Трифон Зарезан 

          - организатор – клуб на пенсионера и читалището 

          - място на провеждане – арт-кафе клуб  

                        

3. Изложба на тема „Баба Марта идва” и базар  на мартенички 

         - организатор – курс по приложни изкуства към читалището 

         - място на провеждане – площада пред читалищната сграда 

 

4. 70 г. от рождението на Христо Проданов, първият български алпинист 

покорил връх  Монт Еверест (1943 - 1984) – презентация в библиотеката 

 

 5. Народен празник  „ Тодоровден „ – традиционен за с. Мрамор 

         - организатор – НЧ „Св. Иван Рилски” 

         - място на провеждане – площада 

         - дата на провеждане -20.02.2010г.  

 

         - за провеждане на празника читалището ще кандидатства за 

финансова подкрепа от 3500лв.   в Дирекция  „Култура” към 

Столична община , като изготви апликационна форма. 

           

 6. Участие на женска фолклорна група в конкурса „Любов и вино” 

         - организатор фолклорен център „Нестия” 

         - място на провеждане – гр.София 

 

 

                                     МЕСЕЦ        МАРТ 

 

 1. „Баба Марта е дошла”- детско утро в детската градина 

       -организатор – НЧ „Св. Иван Рилски” и 89 ЦДГ 

          -място на провеждане – 89 ЦДГ с.Мрамор 

 

2.”Първи  март ден на самодееца „ - закичване на децата самодейци с                                 

мартенички, изработени от курса по приложни изкуства 

          - организатор - курс по приложни изкуства  

         



135 г. от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението  

на България от османско владичество (1878 г.) – презентация в библиотеката  

 

3. Трети национален фестивал на белия щъркел  

      - организатори – район Връбница, кметство Мрамор, Обществен 

съвет Мрамор  и  читалище „Св. Иван Рилски” 

           - място на провеждане – площада, пред  читалищната  сграда 

 

           -Кметство Мрамор ще кандидатства за финансиране на 

фестивала в Дирекция”Култура” към Столична община като изготви 

апликационна форма. 

           - необходима сума -10 000лв. 

     

  4.Участие на  индивидуални фолклорни изпълнители в конкурса               

“Орфеева  дарба „ гр.София 

           - място на провеждане – гр.София   

 

5. Шести поетичен конкурс за жената – участие на млади поети от    

с.Мрамор 

            - организатор – община Свиленград 

  

6. Народен обичай „Лазаруване”  

         - организатор – читалището -27.03.2010г. 

         - място на провеждане – село Мрамор 

 7. Изложба на цветя  -посветена на празника „Цветница” 

          - организатор – читалището -28.03.2010г. 

 

 9.Витрини в библиотеката по  повод  на бележити годишнини и     

събития                                

                                   

                                           МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 
1. Вечер, посветена на Деня на хумора и шегата. Честване международния 

ден на хумора и шегата с участието на самодейци и читатели от Клуб 

„Приятели на книгата” 

 2. Фолклорен фестивал „Наниз от шоплука” –участие на 

фолклорните групи на читалището 

                - организатор – община Костинброд и НЧ”Св.св.Кирил и 

Методий” 

                - място на провеждане – гр.Костинброд 



   

3. Литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя” 

             - организатор – Столична община, НЧ „Хр.Смирненски” 

             - място на провеждане – НЧ „Хр. Смирненски”  

            

4. Великденски конкурс за рисунка и най-красиво  боядисано яйце  

      - организатор – курс по приложни изкуства към читалището 

             -място на провеждане – фоайето на читалището 

 

5. Конкурс за детска  рисунка „Пролет върху листа”-участие на деца 

от курса по приложни изкуства  

             - организатор – община Кюстендил 

      - място на провеждане – гр.     Кюстендил 

 

6.Седмица на детската книга в библиотеката - Маратон на 

четенето  

              

7. Петнадесет години женска фолклорна група- тържествен концерт 

              - организатор –читалището 

              - място на провеждане –арт-кафе клуб 

 

8. Витрини в библиотеката  по повод  на бележити годишнини 

                              

 

                                         МЕСЕЦ       МАЙ 

 

1. Честване на Международния ден на музеите – Организирано посещение с 

деца от Клуб „Приятели на книгата” на Националния музей на литературата 

в София.  

Въвеждане на най-младите читатели в библиотеката на читалището. 

"Добре дошли в дома на книгите" - с първокласниците от 175 ОУ "Васил 

Левски" 

1150-годишнината от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и 

Методий – беседа в библиотеката 

 

2.Изложба на курса по приложни изкуства посветена на майските 

културни празници 

 



3.Тържествен концерт послучай  деня  на славянската     писменост и    

култура  

              - организатори  - НЧ „Св. Иван Рилски”, 175 СОУ „В. 

Левски” 

              - място на провеждане – салона на читалището 

 

 4. Международен детски фестивал – “Фолклорна броеница”-участие  

на детски фолклорни групи 

                 - организатор – МОН, Национален дворец на децата 

               - място на провеждане – Национален дворец на децата 

 

5.Международен фолклорен фестивал  „Нишавски хоровод”                                                                                   

               - организатор – гр.Драгоман 

                

    

6. Конкурс за  детска рисунка – участие на курса по приложни 

изкуства  

                - организатор – регионална библиотека гр.Сливен 

 

 7. Национален фолклорен фестивал „Костандово 2010 – участие на 

фолклорните групи 

               - организатор –община Костандово 

               - място на провеждане- гр.Костандово   

 

 

                                          МЕСЕЦ   ЮНИ  

 
 Първи юни - Празнична видеотека с филми по желание на малки читатели – 

място на провеждане - читалнята на библиотеката 

 

  1. Празник на детския талант 

             - организатор – НЧ „Св. Иван Рилски” 

             - място на провеждане - Читалището 

 

 2. Конкурс за детска рисунка на асфалт 

              - организатор – курса по приложни изкуства 

              - място на провеждане – площада, пред читалищната сграда 

 

3. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 



              - организатор – НЧ „Св. Иван Рилски” 

              - място на провеждане – площада 

                   

   4.Десети национален детски фолклорен фестивал „Слънце иде –        

Дрен 2010”-участие на детските фолклорни групи 

          - организатор – Министерство на културата, община Радомир,      

читалище „Благой Попов” с. Дрен 

               - място на провеждане – с. Дрен 

  

 

5. Международен детски фестивал „Лачени обувки”- участие на 

школа за модерен балет 

              - организатор –община Берковица 

              - място на провеждане – гр.Берковица 

               

 

6. Детски празници „Чичо Стоян”- участие на детските групи              

              -  организатор – община Перник 

              -  място на провеждане – с.Дивотино 

 

   8.Витрини  в библиотеката по повод  на бележити годишнини 

                       

 

                                      МЕСЕЦ   ЮЛИ  

 
Откриване на Лятната читалня с детско утро „Здравей наше лято” 

Честване на 130-годишнината от възстановяването на Търновската 

конституция (1883) – презентация в библиотеката     

 1.Седми международен  фолклорен фестивал „Сребърна пафта” –

участие на фолклорните групи 

                 - организатор – община Кюстендил,  

                 - място на провеждане  - читалище „Д. Каляшки”  

                   

            

                                  МЕСЕЦ    АВГУСТ 

 

1.Десети национален събор  „Копривщица 2010” –участие на 

фолклорните групи 



                - организатори – Министерство на културата, БНТ, Община               

Копривщица и др. 

       - място на провеждане – гр. Копривщица 

   

 

                               МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  

        
105 г. от провъзгласяването на независимостта на  България – презентация в 

библиотеката 

Витрини в библиотеката 

              

 1.Откриване на  новата учебна година  съвместно  с  175  ОУ  

   „Васил Левски”  

               - място на провеждане - училището 

     

 2.  Участие  на фолклорните състави  в  празника на   София 

              - организатор – Столична община             

              - място на провеждане – гр. София 

  

 4.Осми национален събор за автентичен фолклор „От извора” –

участие 

    на фолклорните групи     

               - организатор – община    „Марица” 

               - място на провеждане – с. Труд, Пловдивска област   

 

 

                                 МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ  

 

1.Международен фолклорен събор „Малешево пее и  танцува”-  

участие на фолклорните групи 

            - организатор – община Струмяни 

            - място на провеждане – с.Микрево 

 

  2.Единадесети фестивал на патриотичната песен “Сребърни     

чучулиги”-участие на индивидуални изпълнители 

                - организатори – Асоциация „България”, РКИЦ, МКДЦ и 

др. 

              - място на провеждане – МКДЦ „Дом на Москва в София 



3.19.10.2009г. - празник на читалище „Св.Иван Рилски”-  беседа  за 

запознаване с историята на читалището на ученици от II и IIIкл. 

             - организатор – библиотеката 

  

4. Екскурзия на  самодейци  до  Рилски   манастир послучай 

празника на читалището 

              - организатор – читалището 

 

 5. 90 г.  от рождението на Апостол Карамитев, български драматичен 

актьор (1923 – 1973) – прожекция в библиотеката на филм с негово участие 

 6. Изложба „Златна есен”  

              - организатор –курс по приложни изкуства  

              

   

                                МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 
1. Открит урок посветен на 1 ноември – Ден на народните будители 

 Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа 

приказка” – организатор – Столична библиотека, Дирекция „Култура” 

 

100 г. от рождението Асен Босев, български поет и преводач, автор на 

детско-юношеска литература (1913 – 1997) – Детско утро 

 

2.Участие в  детски конкурс за рисунка  

                 - организатор – фондация „Ян Бибиян” гр. Силистра и др. 

                   - място на провеждане – гр. Силистра 

   

 3. Международен ден на околната среда- детски екофорум 

                    - организатор – читалището 

    

    4.”Мисията на БЧК”- среща на доброволци от БЧК с ученици от 

IV    кл. 

                    - организатор – читалището 

  5.”Парад на детската песен” –участие на фолклорните групи  

                    - организатор – община Костинброд 

 

                                  МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

 
 Да посрещнем Коледа в библиотеката – презентация пред ученици от   

началните класове на тема „Как празнуват Коледа по света” 



1. Коледен турнир  по    таекуондо  

                - място на провеждане – гр.София 

 

  2.Изложба - базар на курса по приложни изкуства 

                - организатор – читалището 

3. Детски коледен карнавал  

                - организатор – читалището 

                - място на провеждане – арт кафе клуб 

4.”Коледна приказка” – детско шоу за най-малките 

                 - организатор – читалището 

                 - място на провеждане- арт кафе клуб         

     

5. Народен обичай “Коледуване” 

               - място на провеждане – село Мрамор 

 

    Културният календар на читалище „Св.Иван Рилски”  ще бъде 

обогатен с допълнителни прояви организирани през   текущата  

2010г. 

   

 

                                                    

                                                                                                                      


