
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

ПЛАН  ЗА  ДЕЙНОСТ  ПРЕЗ  2022г. 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА  ДЕЙНОСТ.  
 

През 2022г. читалищното Настоятелство редовно да провежда заседания за: 

 

 Основни читалищни дейности. 

 Поддържане ремонт и  подобряване на материалната база. 

 Развитие и обогатяване на любителското художествено творчество и библиотечната 

дейност. 

 Поддържане на добро партньорство с районната администрация, кметство    Мрамор и 
местните обществени институции. 

     

  Основни цели за постигане : 

 

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

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

среда на населението в Мрамор. 

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

дейност. 

4. 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 бр. 

Посещения –    3000 

Заети библиотечни документи –     5000 тома  

Справки –        50 

 

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 информационен 

център. 

 



 ІІІ. БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ. 

 

ЯНУАРИ 

 

 115 г. от рождението на Паулина  Станчева (Калиопа К. Баласакиева) – българска  

писателка (1907-1991) – мултимедийно представяне на творчеството и. 

 "Празникът Бабинден в нашите спомени" - презентация посветена на 100-годишния юбилей 

на читалището 

Витрини посветени на: 

 100 г. от рождението на Блага Димитрова – българска поетеса  

 90г. от рождението на Умберто Еко – италиански писател и философ (1932); 

 400 г. от рождението на Жан-Батист Молиер – френски драматург, режисьор и актьор 

(1622–1673); 

 150 г. от рождението на Гоце Делчев - революционер, идеолог и ръководител на 

Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМРО),  (1872-1903); 

 135 г. от рождението на Алън Милн – английски писател, автор на книгите за Мечо Пух 

(1882–1956) 

 

ФЕВРУАРИ  

          

 100 г. от рождението на Стоянка Мутафова - среща  с нейни почитатели в библиотеката 

 "Спомен за Трифон Зарезан в снимки" - презентация 

 115 г. от рождението на Емилиян Станев - мултимедийно представяне на творчеството му. 

Витрини посветени на: 

- 180г. от рождението на Карл Май – немски писател, автор на романи за деца и юноши 

(1842–1912); 

- 220 г. от рождението на Виктор Юго – френски писател романист, поет и драматург (1802-

1885); 

- 120 г. от рождението на Джон Стайнбек – американски писател (1902-1968); 

МАРТ 

 "Спомен в снимки  за Първи март и Тодоровден" - презентация 

 140 години от създаването на Българското опълчение - презентация 

Витрини посветени на: 

 90 г. от рождението на Джон Ъпдайк – американски писател (1932–2009); 

 90 г. от рождението на Слав Хр. Караславов – български поет и белетрист (1932-2002); 

 135 г. от рождението на Димчо Дебелянов- български поет и преводач (1887-1916 ); 

 95 г. от рождението на Габриел Гарсия Маркес – колумбийски писател, журналист и 

общественик (1927-2014). 

АПРИЛ 

 "Лазарица през годините" - презентация 

 „Пътешествие в европейската детска литература” – литературно четене по повод 

международния ден на детската книга  

 Прояви свързани с маратона на четенето. 

МАЙ 



 „Молбата на книгата” – гостуване на първокласниците в библиотеката, посветено на 

Националната библиотечна седмица. 

 „Библиотекар за един ден” – Ученици управляват библиотеката и работят в библиотеката за 

1 ден – Инициатива посветена на Деня на библиотекаря 

 Представяне на романа "Краят на светлината" и среща с Денчо Славов - автор на книгата  

Витрини посветени на: 

 130 г. откакто Стоян Михайловски създава стихотворението "Върви народе възродений", 

станало впоследствие всеучилищен химн, Русе, 1892 г.; 

 150 г. от рождението на Яне Сандански – български революционер (1872–1915); 

 110 г. от рождението на Яна Язова – българска поетеса, белетристка и детска писателка 

(1912-1974); 

 95 г. от рождението на Робърт Лъдлъм – американски писател, автор на трилъри (1927–

2001); 

ЮНИ 

 Тържества, посветени на 1 юни – Международен Ден на детето. 

 Конкурс за рисунка и написване на есе на тема "Ние пазим и тачим българския фолклор" – 

посветен на 22 юни Национален ден на фолклора и 100 години от създаването на читалище „Св. 

Иван Рилски-1922” 

Витрини посветени на: 

 115 г. от рождението на Младен Исаев - български поет (1907-1991);  

 145 г. от рождението на Антон Страшимиров – български прозаик и драматург (1872-1937); 

ЮЛИ 

 Фото спомен от фестивали и конкурси през годините – презентация 

 Лято в библиотеката – по програма 

Витрини посветени на: 

- 145 г. от рождението на Херман Хесе – немски писател (1877-1962); 

- 145г. от рождението на Елин Пелин (Димитър Стоянов) – български писател (187 –1949); 

- 185 г. от рождението на Апостола на свободата, Васил Иванов Кунчев – Левски (1837-1873); 

- 220 г. от рождението на Александър Дюма (баща) – френски писател (1802-1870). 

АВГУСТ -  Лятна ваканция 

 

СЕПТЕМВРИ 

Витрини посветени на: 

- 200 г. от рождението на Добри Чинтулов – български възрожденски поет и културно-

просветен деец (1822 1886); 

- 205 г. от рождението на Алексей Константинович Толстой – руски писател (1817-1875); 

- 210 г. от рождението на Иларион  Макариополски  (Стоян Михайловски) - митрополит, 

един от водачите на църковно-националната борба (1812-1875); 

- 475 г. от рождението на Мигел де Сервантес Сааведра – испански писател (1547-1616); 

 

ОКТОМВРИ 



 Инициативи, свързани с Международното десетилетие на ООН за здравословно стареене 

2021 – 2030 години  

Витрини посветени на: 

- 120 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова - творец на романи и драми с исторически 

сюжети, детски автор, преводач (1902-1977); 

- 130 г. от рождението на Иво Андрич – сръбски писател, носител на Нобелова награда (1892-

1975); 

НОЕМВРИ 

 Открит урок посветен на 100- годишнината от обявяването на Деня на народните будители - 

1ноември. 

 Прожекция на екранизация от творчеството на Астрид Линдгрен във връзка с 115 

годишнината  от рождението на писателката. 

Витрини посветени на: 

- 125 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател и преводач (1897-

1951); 

- 100 г. от рождението на Кърт Вонегът – американски писател, романист и сатирик (1922–

2007); 

- 195 г. от рождението на Петко Р. Славейков  - български поет, преводач, фолклорист, 

общественик и публицист (1827-1895); 

- 220 г. от рождението на Вилхем Хауф - немски писател-романтик, майстор на приказката 

(1802-1827). 

ДЕКЕМВРИ 

 Среща с почитатели на Стефан Данаилов посветена на 80 години от рождението му 

 Обичаят „Коледуване през годините” - презентация 

Витрини посветени на: 

- 140 г. от рождението на Георги Михов Райчев – български писател и драматург (1882–

1947); 

300 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, пръв идеолог на 

Българското национално възраждане (1722-1773); 

 

 

 ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 

  

ЯНУАРИ 

 

 Народен обичай „Бабинден“ 

 Международен ден на думата благодаря – беседа 

 

ФЕВРУАРИ 

 

 Празник на лозаря „Трифон Зарезан”  

 „ Поетично за Левски”   185 години от  рождението  на Васил Левски 

 

МАРТ 

 

 „Честита баба Марта” онлайн презентация   



 „Да съхраним българските традиции “ ден на любителското творчество в  читалищните 

състави 

  Национален празник на Република България  

 „Картичка за мама” онлайн конкурс  с.Сушица община Стражица 

  „Жената любима и майка”  - беседа     

 Танцов фестивал за модерен балет „Път към славата” гр.София 

 Национален конкурс за детска  рисунка „Лазарка мома гиздава ” НДД гр.София 

АПРИЛ 

   

 „Великден в шарки и багри” работилница в курса по изобразително изкуство 

„Талантливко”.  

 Народен обичай „Лазаруване” 

 146 години от избухването на априлсното въстание 

  Фолклорен фестивал „Сеславска пролет” в кв.Сеславци  София 

      

 МАЙ 

 

 Танцов фестивал   на балетното изкуство „Стремеж към мечтите” в  с.Мрамор 

 Обща художествена изложба на софийските читалища в гр.София  

 Ден  на светите братя Кирил и Методий  и на славянската писменост 

 Фестивал на танцовото изкуство организиран от ССНЧ в гр.София   

ЮНИ  

 „Рисувай с усмивка” – рисунка на асфалт  с деца от курса по изобразително изкуство 

„Талантливко” по повод Международния ден на детето.  

 Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

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

 Фестивал „Да танцуваме заедно” с.Мрамор  

 Тържествен концерт „100 години традиции и творчество” в читалище „Св.Иван Рилски-

1922” 

 ЮЛИ 

 

 Национален фестивал “Златната река”  гр.Златна Панега 

 

 Летни занимания в  школа  „Терпсихора – Теодора Байчева” 

 

 Летни занимания в школата по изобразително изкуство „Талантливко” 

 

 Летни занимания в клуба по електроника и информатика 

 

 

АВГУСТ 

 

 Национален събор „Да покажем българското” гр.Вършец 



 

 

 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  2022г. –  2023г. 

 Танцов фестивал   „Кръстопът на музата” гр.София 

 Национален фолклорен  фестивал “Фолклорница край Еленско” гр.Пирдоп 

 

 ОКТОМВРИ 

 Международен ден на възрастните хора  - беседа  

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

 Национален пленер за детска рисунка  гр.Пещера 

 Фолклорен фестивал „Песни и танци в Брестница до пещерата Съева дупка” 

      

    НОЕМВРИ 

 Творческа среща посветена на Деня на народните будители. 

 Празник на християнското семейство – беседа 

 „Моето семейство”  конкурс за детска рисунка гр.Поморие 

 ДЕКЕМВРИ  

 

 Коледна   изложба на курса по изобразително изкуство „Талантливко”.  

 Конкурс за изработване на  най- красива  сурвачка  

 „Ой Коледо мой Коледо”  празник  в   детските читалищни състави . 

 Национален конкурс за детска рисунка  „Недорисуван свят” гр.Чирпан 

  Народен обичай “Коледуване” 

 

Забележка  :  

Изготвеният план е отворен за допълване и ще бъде  актуализиран и обновяван  текущо. 


