
Отчет 

за  дейността на Народно читалище „Св.Иван Рилски- 1922” 

с.Мрамор район „Връбница” Столична община 

за  2021г. 

                     

 Уважаеми дами и господа през  2021 година читалище „Св.Иван Рилски-

1922”  продължи дейността си в извънредна епидемична обстановка и през 

повечето от  месеците в забрана за провеждане на масови събития и 

занятия в школи и състави. Това затрудни нашата присъща дейност и 

работата със самодейци и читатели. Във времето, в което имахме 

възможност да развиваме дейността си положихме доста усилия за да 

поддържаме и надграждаме  постигнатото. В действията си прилагахме 

екипния принцип на работа между Настоятелството, читалищните 

служители художествените ръководители и самодейци, за да развиваме 

потенциала си въпреки трудната обстановка  и ограниченията.  

     Годината измина с разрастващи  се и затихващи вълни на  пандемия от 

коронавирус. Обявената извънредна епидемична обстановка в страната, 

коренно промени начина ни на работа. Активна дейност в читалището 

имаше в  периодите на стихване на вълната от заболели. Частично по 

време на забраната за дейности провеждахме  онлайн занятия и участия 

там където беше възможно. Административната работа, дезинфекцията и 

поддържането на добра хигиена в читалищните помещения, спазването  на 

мерките за безопасност, бяха  ежедневна  наша отговорност. Държавната 

субсидия от 68904лв. за поредна година  изразходвахме основно за трудови 

възнаграждения, осигурителни вноски, ДОО, трудова медицина, 

застраховка на сградата и банкови такси. Годишния размер на 

субсидираната бройка за читалищата за  всяка година се определя с ПМС и 

формира държавната ни субсидия. Повече от 15 години сме в постоянна 

тенденция тя да е с по-нисък растеж, който не може да осигури средствата 

необходими за изпълнение на отговорностите и задачите на читалищата в 

обществото. Получените наеми от помещения  и земя бяха основните 

средства за издръжка на дейностите, заплащането на ползваната 

електроенергия и други консумативи, за поддръжка на  материалната база. 

Изправихме се пред един много тежък проблем за читалищната сграда. 

Покривът сериозно  протече в частта над  библиотеката, рушейки и 

външната мазилка на сградата. Разрушава се покрива  и пада мазилката и 

от втория етаж на административната част на сградата, като застрашава 

преминаващите и паркираните коли от инцидент. Настоятелството пое 

инициативата за среща с кмета на село Мрамор  Александър Георгиев и 

председателя на ПК „Съзнание” Рашко Иванов в резултат, на която 

внесохме  доклад  до Столична община  и район „Връбница” с приложен  

снимков материал на пораженията и протокол от обследване с 

термокамера на покрива извършено  с наши средства. В доклада 



отправихме искане за основен ремонт на покрива и на разрушаващата се 

мазилка. За съжаление и до днес няма получен отговор и предприети 

действия от Столична община. Според възможностите си през лятото 

предприехме спешен частичен ремонт за ограничаване на теча над 

библиотеката и за изкърпване на части от рушащата се мазилка в сградата. 

Извършен беше и вътрешен ремонт на пораженията в библиотеката. Още с 

падането на първия сняг през новия зимен сезон  се отвори нов още по-

сериозен теч на покрива и разруши ремонта в библиотеката. От няколко 

години имаме сериозен проблем и със запушване на  канализацията , която  

минава в мазето на сградата  под читалищния салон и е в непосредствена 

близост до електрическото табло на цялата сграда. Налага  се редовно тя да   

се отпушва. 

Ограниченията въведени  заради  пандемията възпрепятстваха  нормалната 

ни библиотечна дейност. Положихме усилия да продължим обслужването 

на различните  категории читатели, дори и  по домовете. Наши читатели 

бяха ученици, учители, работници, служители и пенсионери. Важна част 

от работата продължи да бъде ранното  формиране на навици за четене у 

децата. Читателите през 2021 г. бяха общо 98, от тях 39 деца. Посещенията 

в библиотеката бяха 1231 раздадените книги 4012 сравнително повече от 

предходната година. Обновяването на библиотечния фонд остава 

постоянна  задача. Получихме  финансиране в размер на 1249.36лв  по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ на Министерство на културата. Закупихме  109 книги от 

различни отдели на знанието и така част от читателските търсения  бяха 

изпълнени. Фондът на  библиотеката   наброява 15 271 книги. Той се  

увеличи със 198 нови книги, които бяха обработени и  са достъпни за 

читателите ни. От тях 74 книги са получени като  дарение. В улеснение на 

обслужването е създадена възможност за предварителна читателска 

електронна заявка на книги чрез Уеб сайта и Фейсбук страницата на 

читалището. 

   Важна част от работата на библиотеката е поддържане на Уеб сайта и 

Фейсбук страницата ни, в които по различни поводи  се публикуват 

новини и снимков материал от разнообразната ни дейност. Публикациите 

достигат  до голям брой потребители на Интернет. От библиотекаря бяха 

обработени и публикувани видеоматериали, отразяващи обичаите 

„Лазаруване“ и „Коледуване“, „Маратон на четенето“, „Ден на 

библиотекаря“,  „Ден на светите братя Кирил и Методий  и на славянската 

писменост“, „ Ден на Ботев и  загиналите за свободата на България“. 

В началото на годината  беше обявен онлайн конкурс за детска рисунка „В 

приказния свят на братя Грим”, посветен на 235 години от рождението на 

Вилхелм Грим. В конкурса се включиха общо  216 деца от цялата страна от 

детски градини, читалища, училища, а също така и  деца от български 

училища в Испания и Словакия. След обявяване на резултатите беше 



публикуван видеоклип включващ рисунките на наградените участници. С 

диплом бяха отличени най-добрите, а всички останали  получиха грамоти, 

които бяха изпратени на електронните пощи на подателите. Като част от 

традицията в библиотечната дейност  продължи и работата на клуб 

”Приятели на книгата”. 

Развитието на любителското художествено творчество е разнообразен 

творчески процес, който запазва традициите и надгражда постиженията. 

Продължи дейността на всички читалищни школи и колективи. Водени от 

интерес към българския фолклор и съвременното изкуство в читалището 

идват деца и пораснали от различни  възрасти. Те отделят от свободното си 

време и влагат своея труд и творчество. Със задоволство можем да 

отчетем, че при нас работят художествени ръководители и преподаватели 

доказали своя  професионализъм и съпричастност към развитието на 

читалищната ни дейност. Това дава възможност да поддържаме и 

развиваме дългогодишни и постоянни школи и състави. Детската и 

младежка фолклорна група ръководи Виолета Петкова. Тя разви таланта на 

няколко поколения деца. Групата е разделена по възрасти и увеличи 

сериозно състава си. В нея активно се включиха нови деца от детската 

градина и от училището.В детския и младежки танцови състави с 

ръководител Йордан Стоянов, също се включиха нови деца с желание да 

изучават  народни танци. Все още  занятията  в тези състави се водят без 

такса за участие. Децата и младежите се включваха с желание в  

репетиционния процес. В женската  фолклорна певческа група „Шопска 

плетеница” с ръководител Стефка Събчева, и в танцовия клуб за възрастни 

„Зора” имаше създадена добра работна атмосфера. При отпускане на 

мерките започваха техните репетиции. Осезаемо се усети липсата на 

възможност за изяви на всички колективи и школи през годината. 

”Тодоровден” най-важният ни дългогодишен  празник, който събира 

многобройна и разнородна публика  не се проведе. Обичаите „Лазаруване” 

и „Коледуване” съвпаднаха с ограниченията и също  не се проведоха. 

Коледният концерт на детските ни състави беше излъчен онлайн. 

Извънредната противоепидемична обстановка, стана предпоставка за 

провеждането на много онлайн фестивали и инициативи в страната и в 

международен план. В част от тях се включиха и нашите фолклорни  

колективи.  Библиотекарката Василка Христова подготви видео клипове, с 

които колективите ни  участваха в онлайн фолклорни фестивали и  бяха 

отличени с грамоти. Ще споменем фестивала на шопската народна песен в 

с.Локорско,  ХІХ издание  ”От извора”  в с.Труд , ІV „Фестивал на тиквата” 

в с.Тетово, ”Осми празник на кратуната” в с.Гостилица, първия конкурс 

„Ой Коледо мой Коледо” гр.Тутракан, ІV фестивал „От Игнажден до 

Коледа” с.Горно Ботево, фотоконкурсите  на читалището в с.Волуяк за 

най-гиздава  лазарка и  за коледарска група. Детските и младежки  

певчески и танцови  състави взеха на живо участие в провеждането на 



националния фестивал „Шопски наниз” в гр.Костинброд през месец май. 

Танцов клуб „Зора” имаше участие във фестивала „Змей Горянин” в 

с.Зверино през месец юни, а през септември  в „Типченица пее”, на който 

получи трета награда.  

Важна част от дейността ни заема и развитието на съвременните форми на 

любителското изкуство. Постиженията на школата за балет „Терпсихора” с 

ръководител Теодора Байчева продължиха да се увеличават. Децата от 

различни възрастови групи израстват в школата. Те бяха част от 

многобройните й изяви и спектакли. Завоюваха престижни награди. 

Международния онлайн фестивал „Денс уърд къп” проведен в гр.Телфорд 

Англия донесе сребърен медал на школата и титлата шампиони, която е 

най-голямата награда тъй като първа не беше присъдена. Това е едно 

изключително голямо признание за нашия модерен  балет и за Теодора 

Байчева. Школата се включи и в международния онлайн семинар 

„Съвременна танцова работилница” в Италия и получи сертификат за 

участие. При отпускане на мерките взе участие в поредица от танцови 

фестивали и получи награди, които ще изброим: Конкурса „Път към  

славата” през месец март в гр.София, втори олимпийски фестивал за 

музика и танц в гр.Хисаря с І и ІІ място и специална награда за Александра 

Караджова, детски танцов фестивал „София опън” с присъдени 4 първи 

места, ІV интернационална младежка танцова олимпиада  донесла ни 10 

първи места, национален  конкурс за класически и съвременни танци в 

гр.София І и ІІ място за категория танц, и специална награда за Александра 

Караджова, международен фестивал ”Храмът на танца” в гр.Самоков със 

спечелени 3 златни медали за Сияна Борисова и второ място за Зорница 

Стоянова. През месец май школата организира съвместно с читалището 

фестивалът „Да танцуваме заедно”  за наградата на кмета, който се проведе 

в салона на училището при спазване на противоепидемичните мерки. 

Годишния спектакъл „Предай нататък” представен в салона на читалището 

през месец юни, имаше и благотворителна инициатива, която събра и дари 

300 лева за лечението на Цвети Гьорева. Теодора Байчева беше в основата 

за създаването и  реализирането на проекта на кметство Мрамор “Живей 

здравословно и спортувай”. Събитието се проведе през месец юли с 

участието на над 50 деца спортуващи в с.Мрамор. 

Христина Кръстанова ръководи курса по изобразително изкуство 

„Талантливко” влагайки своя художнически талант и усърдие. Запознава 

децата с различни техники за рисуване  и  развива  техните заложби. През 

годината курса представи изложба във фоайето на читалището  организира 

и  работилнички  за сувенири за празниците Великден и Коледа. С голямо 

желание децата от курса рисуваха за международния конкурс ”Пентел”. 

Рисунките им изпратихме в Германия. Всички  участващи  получиха 

цветни моливи „Пентел”, като награда. Бяхме отличени с грамоти  от 



дистанционния пленер по рисуване в гр.Пещера и  от втория национален 

конкурс  за детско творчество „Коледна звезда”  в с.Белица. 

С  голямо желание и собствен  труд програмиста Александър Тодоров и 

негови приятели ремонтираха залата за занимания на клуба по електроника 

и информатика, които първоначално се провеждаха в библиотеката. 

Оборудването с компютри, техника и обзавеждане беше осъществено с 

дарения от Александър Тодоров и негови  съмишленици с идеята децата от 

клуба да имат подходящи условия за развитие. Обучението на децата  в 

онлайн или присъствена среда той извършваше безвъзмездно. 

Настоятелството изказва своята  сърдечна благодарност към Александър и 

другите млади хора откликнали на неговия призив и допринесли за 

развитието на клуба, като най-новата форма на дейност в читалището.  

През годината успяхме да реализираме общо 52 от заложените в културния 

ни календар инициативи. Продължихме сътрудничеството си с кметството, 

училището, църквата, потребителната кооперация и  пенсионерите 

съпричастни към нашата дейност. Взаимодействието, споделянето на 

добър опит  и приятелската ни комуникация с други читалища от 

столицата и страната продължи. 

Промяната  в социалното общуване поради ограниченията  нанесе  щети за 

развитието и съществуването на българската култура и през изминалата 

година. Днес отново не можем да направим оптимистична прогноза за 

развитие на читалищната  дейност в близко бъдеще. Живеем в трудни за 

решаване и разрастващи се една след друга кризи, които  дават своето 

негативно отражение  върху нашата пълноценна работа и в изпълнение на 

основната ни мисия да бъдем огнището запазващо българските народни 

традиции  и  култура. 

Уважаеми читалищни деятели заедно с вашата ценна подкрепа  ще 

продължим да работим с отговорност и желание за хората на село Мрамор. 

Ще развиваме и обогатяваме  читалищната си  дейност. Ще продължим  

творческата  си работа с ясното съзнание, че винаги може още по-добре и 

има на какво да се научим.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2022г.                                                   Изготвил    

 с.Мрамор                                                            Секретар  Диляна Кръстанова 

                                                           

 


