
 
                      НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

 

                            с.Мрамор -  район “Връбница”  Столична община 

     

 

                                        ГОДИШЕН   ПЛАН  ЗА   2020г. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

      

1. През 2020г.  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                                               130  

Посещения                                           3000 

Заети библиотечни документи           6000  

Справки                                                100 

         Набавени документи                            300 

        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 

 

ЯНУАРИ 

1. Седянка под надслов „Сладка раздумка” - обсъждане на изпитани кулинарни рецепти, 

здравни съвети с бабини илачи, ръкоделия 

2. „Ден на българското кино” прожекция на български филм в библиотеката 

Витрини 

• 04.01. –  235 г. от рождението на Якоб Грим (1785 – 1863), германски филолог, поет и 

автор на приказки 

• 09.01. –  130 г. от рождението на Карел Чапек (1890 – 1938), чешки писател и драматург 

• 11.01. – 185 г. от рождението на Константин Миладинов (1830 – 1862) български 

просветен и обществен деец 

• 15.01. – 125 г. от рождението на Гео Милев (1895 – 1925), български поет и публицист 

• 29.01. – 160 г. от рождението на Антон Павлович Чехов (1860 – 1904), руски писател и 

драматург 

• 30.01. – 75 г. от рождението на Светлозар Игов (1945), български учен, литературен критик 

и историк 

ФЕВРУАРИ 

1. Седянка под надслов „Сладка раздумка” Месец посветен на информационните 

технологии – работа с компютър, онлайн общуване в социалните мрежи 

2.    Информационно табло „ 150 г. от  учредяване на Българската екзархия (1870) „ 

Витрини 

• 05.02. – 100 г. от рождението на Леда Гео Милева (1920 - 2013), българска писателка, 

преводач и общественик 

• 10.02. – 150 г. от рождението на Стоян Стоянов Аргиров (1870 – 1939), академик, 

български филолог и преводач, основоположник на библиотечното дело в България, директор 

на Пловдивската народна библиотека в периода 1894 г. - 1901 г. 

• 13.02. – 155 г. от рождението на Тодор В. Влайков (1865 – 1943), български писател и 

общественик 

• 28.02. – 150 г. от издаването на султанския ферман за учредяване на Българската екзархия 

(1870) 

МАРТ 

1. 01.03 – Закичване на читателите с мартеници, изработени от децата от „Клуб приятели на 

книгата” 

2. Освобождението на България - мултимедийна прожекция 

3. Посрещане на първа пролет – изработване на поздравителни картички с деца от „Клуб 

приятели на книгата” 

Витрини 

• 17.03 – 90 г. от рождението на Христо Михов Христов (Черемухин) (1930 – 2003), 

български писател – хуморист и сатирик 



• 25.03. – 130 г. от рождението на Чудомир – Димитър Христов  Чорбаджийски (1890 – 

1967), български писател, хуморист и художник. 

 

АПРИЛ 

1. Седмица на детската книга и изкуствата за деца  

2. Деца четат на деца – четене  на български народни приказки в библиотеката 

Витрини 

• 02.04. – 180 г. от рождението на Емил Зола (1840 – 1902), френски писател 

• 02.04. – 215 г. от рождението на Ханс Кристиан Андерсен (1805 – 1875)  датски писател, 

известен най-вече със своите приказки 

• 05.04. – 100 г. от рождението на Артър Хейли (1920 – 2004), британски писател, автор на 

популярни романи 

• 22.04. – 100 г. от рождението на Валери Петров (1920 - 2014), български поет, сценарист, 

драматург и преводач 

• 27.04. – 85 г. от рождението на Любомир Левчев (1935), български поет и писател 

• 29.04. – 145 г. от рождението на Рафаел Сабатини (1875  – 1950), английски писател на 

исторически и приключенски романи 

 

МАЙ 

1. Какво е значението на 9-ти май и защо точно тази дата е избрана за ден на Европа – 

беседа в библиотеката 

2. Ден на победата – полагане  на цветя на паметника на загиналите във Втората световна 

война жители на селото. 

3. Отворени врати в библиотеката.  

4. Изработване на хвърчила от децата от „Клуб приятели на книгата” 

Витрини 

• 755 г. от рождението на Данте Алигиери (1265 – 1321), италиански поет. 

• 05.05. – 180 г. от рождението на Екзарх Йосиф I (1840 -1915), висш православен духовник, 

обществен и просветен деец 

• 07.05. – 90 г. от рождението на Пеньо Пенев (1930 – 1959), български поет; 

• 07.05. – 180 г. от рождението на Пьотър Илич Чайковски (1840 – 1893), руски композитор 

от епохата на романтизма 

• 26.05. – 135 г. от рождението на Николай Лилиев (1885 – 1960), български поет символист 

и преводач. 

 

ЮНИ 

1. „Парад на хвърчилата” – детско парти за най-малките посетители в библиотеката по 

повод 1 юни – Ден на детето 

2. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България витрина от книги 

3. Изработка на книгоразделители и подвързия за любима книга 

4. Лято в библиотеката – Лятно четене и рисуване за деца и ученици 

 



Витрини 

• 06.06. – 145 г. от рождението на Томас Ман (1875 – 1955) , немски белетрист и есеист 

• 29.06. – 120 г. от рождението на Антоан Дьо Сент-Екзюпери (1900–1944), френски писател 

и летец. 

 

ЮЛИ и АВГУСТ 

1. Лято в библиотеката – занимателни игри и забавления 

Витрини 

• 09.07. – 170 г. от рождението на Иван Вазов (1850 – 1912), български народен поет, 

писател и общественик 

• 25.07. – 115 г. от рождението на Елиас Канети (1905 – 1994), австрийски писател от 

български произход 

•  26.07. – 135 г. от рождението на Андре Мороа (1885 – 1967), френски писател 

• 05.08. – 170 г. от рождението на Ги дьо Мопасан (1850 – 1893), френски писател – 

натуралист, майстор на късия разказ 

• 20.08. – 130 г. от рождението на Константин И. Константинов (1890 – 1970), български 

писател и преводач 

• 21.08. – 100 г. от рождението на Кристофър Робин Милн (1920 – 1996), английскиписател, 

първообраз на героя Кристофър Робин от книгата „Мечо Пух” 

 

СЕПТЕМВРИ 

1. Мултимедийна презентация – представяне на школите към читалището 

2. Ден на Независимостта на България витрина от книги и мултимедийна прожекция 

Витрини 

•  06.09. – 135 г. от  Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 

• 09.09. – 125 г. от рождението на Тома Измирлиев (1895 – 1935), български поет и 

белетрист хуморист, брат на поета Христо Смирненски 

• 14.09. – 90 г. от рождението на Антон Дончев (1930), академик, български писател. 

 

ОКТОМВРИ 

1. Ден на възрастните хора. Работа с деца на тема – „Да зарадваме най-близкия възрастен до 

нас”  /баба, дядо или комшия/ с подарък измайсторен от децата. 

  Витрини 

• 220 г. от рождението на Петър Берон (1800 – 1871), български учен енциклопедист с 

европейска известност. 

• 03.10. – 125 г. от рождението на Сергей Есенин (1895 – 1925), руски поет 

• 09.10. – 80 г. от рождението на Джон Уинстън Ленън (1940 – 1980), английски рок 

музикант, съосновател на британската група Бийтълс 

• 10.10. – 70 г. от рождението на Нора Робъртс (1950), американска писателка, автор на 

множество съспенс романи 

• 17.10. – 110 г. от рождението на Петър Николов Динеков (1910 – 1992), български 

литературен историк, критик и фолклорист 



• 23.10. – 100 г. от рождението на Джани Родари (1920 – 1980), италиански писател, автор на 

детска литература 

 

НОЕМВРИ 

 

1.  1 ноември – Ден на Народните будители – мултимедийна презентация Отворени врати в 

библиотеката – Библиотекар за един ден 

2. 14.11.2020 г. – Световен ден на диабета –  Презентация на тема ,,Опасните храни’’ 

3. 21 ноември – Ден на християнското семейство – традиции и обичаи – кулинарна изложба. 

Витрини 

• 04.11. – 70 г. от подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека 

(1950)  

• 08.11. – 120 г. от рождението на Маргарет Мичъл (1900 – 1949), американска писателка, 

авторка на бестселъра „Отнесени от вихъра” 

• 09.11. – 140 г. от рождението на Йордан Йовков (1880 – 1937), български писател и 

драматург 

• 28.11. – 140 г. от рождението на Александър Блок (1880 – 1921), руски поет, представител 

на руския символизъм 

• 30.11. – 185 г. от рождението на Марк Твен (1835 – 1910), американски писател, журналист 

и хуморист 

 

ДЕКЕМВРИ 

1. Беседи и работилничка, свързани с народните обичаи през месец декември 

       Витрини 

• 03.12. – 200 г. от рождението на Сава Доброплодни (1820 – 1894), български възрожденски 

книжовник и учител 

• 14.12. – 65 г. от приемането на България за член на Организацията на обединените нации 

(1955) 

•16.12. – 250 г. от рождението на Лудвиг Ван Бетовен (1770 – 1827), немски класически 

композитор 

• 30.12. – 155 г. от рождението на Джоузеф Ръдиард Киплинг (1865 – 1936), английски 

белетрист и поет. 

 

ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ   

 

 

ЯНУАРИ 

 

 

 Народен обичай „Бабинден“ 

 

 Тържествен концерт „Петнадесет години школа Терпсихора денс” гр.София 

 

 „Читалището място за творчество и приятелство” - беседа 

   

   



ФЕВРУАРИ 

 

 „Да запазим традиците” - празник на лозаря Трифон Зарезан”  

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

 

 

 МАРТ 

  

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

 Танцови квалификации в гр.Пловдив  за световен танцов фестивал в гр.Рим  

 Пролетна изложба на курс по изобразително изкуство „Талантливко” и участие в 

конкурс за рисунка в гр.Шумен  

      

 АПРИЛ 

  

 Народен обичай “Лазаруване”      

 Танцова олимпиада в гр.Букурещ Румъния. 

 Великденско ателие в курса по изобразително изкуство „Талантливко”.  

  Пролетен  фестивал „Наследство”  гр.София 

 Фестивал   „Средногорието танцува”  в гр.Златица 

 Национален конкурс за детска рисунка „Да опазим планетата чиста” гр.Ямбол 

 

  МАЙ 

 

 Поддържане и почистване  на облагородените зелени  площи в изпълнение на  

реализирания  през 2018г. – 2019г.  проект по програма „Зелена София”. 

 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. 

 Фестивал за модерни и характерни танци ”Да танцуваме заедно” в с.Мрамор 

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

 Национален фолклорен фестивал „Северозападни напеви”с.Горник Червен бряг 

 Ден  на славянската писменост и култура    

 

   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  

 Детски пленер по рисуване в гр.Пещера. 

 Световен танцов фестивал за модерни танци в гр.Рим Италия  

 Национален събор „Хайдут Генчо” гр.Хисаря 



 Международен фестивал „Мома пее гора се люлее” гр.Сапарева баня 

 ЮЛИ  

 

 „Вазови  празници  -150г. от рождението на Иван Вазов”   гр.Сопот  

 Танцов фестивал на музите  гр.Созопол 

 

АВГУСТ 

 

 Събор на народното творчество гр.Копривщица 

 

 

 

 СЕПТЕМВРИ  

 

 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. 

 Регионален фестивал „Балканска палитра” в район „Връбница” 

 Фестивал „Край Баталовата воденица” гр.София 

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

 

 ОКТОМВРИ 

 Международен ден на възрастните хора  - беседа  

 Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922“ среща на читалищни деятели 

 Национален конкурс за детска рисунка „Децата рисуват  цветята, морето , света” 

гр.Поморие 

 Празник на зелето в  с.Петърч 

 

 НОЕМВРИ 

 

 Творческа среща посветена на Деня на народните будители. 

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

 Ден на плодорието в  гр.Земен  

 Национален фестивал за народни хора „Тракийска броеница” гр.Пазарджик 

 

 ДЕКЕМВРИ  

 Коледна   изложба на курса по изобразително изкуство „Талантливко”.  

 Коледен концерт на детските читалищни състави . 

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

  Народен обичай “Коледуване”. 


	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922”

