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І. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Любимец се 

създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона на народните читалища, въз основа на 

направените от читалищата в общината предложения за развитието им през 2018 година.  

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 

Любимец за 2018 година цели обединяване на усилията за по- нататъшно развитие и 

утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на общината, региона и страната в процесите на всеобхватна 

глобализация.  

Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и финансиране 

на читалищните дейности. 

 

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

В Община Любимец има общо 7 читалища, регистрирани в Хасковски окръжен 

съд. Всички те са вписани и в Регистъра на народните читалища към Министерство на 

културата. Това са: 

1. НЧ “Братолюбие - 1884” гр. Любимец 

2. НЧ "Св.Св. Кирил и Методий - 1912" с.Малко градище 

3. НЧ “Родолюбие -2009” с.Лозен  

4. НЧ “Просвета - 1925” с.Лозен 

5. НЧ “Просвета - 1928” с.Белица 

6. НЧ “Просвета - 1928” с.Вълче поле 

7. НЧ „Просвета – 1949“ с. Оряхово 

Народните читалища са традиционни, самоуправляващи се български културно-

просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно – 

просветни задачи. Те задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и 

обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския 

народ.  

Към две от читалищата в Община Любимец функционират библиотеки – НЧ 

„Братолюбие-1884“ и НЧ „Просвета – 1925“ с. Лозен, като ръководните екипи се стремят 

ежегодно да обновяват библиотечния фонд. 

В съответствие с чл. 21 от ЗНЧ, читалищата набират средства от различни източници 

– членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и 

общински бюджет, наеми, дарения и др., но основен източник на средства остава 

държавната субсидия, която се отпуска на читалищата от общинския бюджет. 

Понастоящем, читалищата са в системата на т.нар. „делегирани от държавата дейности“. 

Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидираната численост, 

като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за 

заплата, осигуровки и веществена издръжка.  

 

ІІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В 

ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 

Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са 

регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна 

политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез 

изпълнението на Общинския културен календар. Те са ориентирани към развитието и 

обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на 

гражданите чрез: 

 съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ; 
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 възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната 

идентичност; 

 утвърждаване като привлекателно място за младите хора, които да намират 

духовно удовлетворение  

 обмен между култури на различните етноси; 

 разширяване на знанията на гражданите; 

 осигуряване на достъп до информация и разнообразен книжен фонд; 

 насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални 

групи; 

 партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в 

частност на културните процеси; 

 участие с проекти по различни програми 

 музейна дейност; 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 обновяване и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане 

на електронни информационни мрежи; 

 развиване и подпомагане на любителското художествено творчество – музикално, 

танцово, драматично; 

 развиване и подпомагане на различни занимания по интереси: шах, рисуване, 

пеене, моделиране, народни и модерни танци и др.; 

 концерти, чествания и младежки дейности; 

 събиране, съхраняване и разпространяване на сведения за родния край; 

 събиране и съхраняване на предмети от бита, реликви, исторически, архитектурни 

и др. вид експонати;  

 други 

 
 

ІV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

 

№ 

 

Дейност 

 

Отговорник / 

изпълнител 

 

Срок 

 

Източник на 

финансиране 

I.  Библиотечна и информационна дейност  

1.  Съхранение и поддържане на 

библиотеки, читални, електронно 

информационни мрежи и услуги  

НЧ„Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

НЧ „Просвета-

1925“ – с. Лозен 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

Финансиране по 

Европейски 

програми 

2.  Актуализиране на библиотечния 

фонд на читалищните библиотеки 

чрез закупуване на нова 

литература, абонамент и акция за 

дарения на книги  

НЧ„Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

НЧ „Просвета-

1925“ – с. Лозен 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 

3.  Организиране на дейностите по 

програма „Глобални библиотеки – 

място за достъп до информация и 

комуникация за всеки”  

НЧ „Братолюбие – 

1884“ гр. Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 

Национални и 

Европейски 

програми 

II.  Художествено-творческа дейност  

1.  Съхраняване на фолклорните 

традиции, с цел опазване на 

фолклора като част от 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Програми на МК  
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националната култура  

2.  Популяризиране на традициите и 

културните ценности в региона, 

чрез различните форми на 

любителското творчество  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения 

3.  Участия в културни събития в 

общината, региона, страната и 

чужбина 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства 

Спонсори  

4.  Организиране на инициативи с 

младежите, учениците и децата –

карнавали, изработване на 

мартеници, сурвакници, 

великденски и коледни базари 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори  

5.  Възстановка на обичаи и 

празници от Културния календар  

 

Читалища от  

община Любимец  

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори  

III.  Културно – просветна дейност  

1.  Организиране на тематични 

срещи, културно-просветни 

мероприятия, конкурси, изложби 

и инициативи.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

2.  Организиране на концертни 

програми и изяви, свързани с 

традициите в съответните селища.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Дарения  

Община Любимец 

3.  Активно участие в събитията от 

Културния календар на Община 

Любимец за 2018 г.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Община Любимец 

IV.  Краеведческа дейност  

1.  Активизиране на дейности, 

свързани с развитие на 

краеведческата и издирвателската 

дейност във всяко читалище 

/събиране на предмети от 

традиционния бит, снимки и 

други подобни, значими за 

населеното място/  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори/Дарения 

2.  Проучване, съхраняване и 

популяризиране на специфични за 

региона традиции и обичаи.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Спонсори/Дарения 

V.  Социална дейност  

1.  Реализиране на инициативи със 

социална насоченост, с цел 

социална и културна интеграция 

на различни социални общности, 

включително такива в риск, 

неравностойно положение, 

етнически групи и др.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени средства  

Средства по 

проекти  

VI.  Организационна дейност  

1.  Поддържане на връзки с 

институции, учебни заведения и 

НПО  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  

2.  Включване в обявени от 

Министерството на културата 

сесии за подкрепа на 

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  

Средства от МК 
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любителското творчество, 

подпомагане на библиотечното 

дело, технологичното 

обновление, ремонти и др.  

3.  Кандидатстване по проекти и 

програми, с цел набавяне на 

финансови средства за 

подобряване на материално-

техническата база на читалищата, 

подпомагане дейността на 

самодейните колективи, 

осигуряване на средства за изяви 

в страната и чужбина.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  

Община Любимец 

VII.  Повишаване квалификацията на кадрите  

1.  Участие в организирани 

обучения, семинари, кръгли маси, 

дискусии, работни срещи по 

проблемите на читалищата, с цел 

повишаване компетенциите на 

читалищните служители и 

развитие на читалищната 

дейност.  

Читалища от  

община Любимец 

Постоянен  Собствени 

средства  
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V. КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ 

 

Месец Събитие Отговорна институция 
м. януари - Бабинден – „Бабо, прочети ми приказка“. 

- Дарителска акция за набиране на експонати за оборудване на 

Общински музей. 

- „Малки истории на пътуващия куфар“ - приказка за вашата любима 

играчка /посещение в ДГ“Рай“/ 

- 170 год. от рождението на Христо Ботев 

- 155 год. от рождението на Алеко Константинов- „Бай Ганьо днес“ 

- 140 г. от рождението на П.К.Яворов  

 

-18януари – 140 години от Освобождението на с. Лозен 

- Бабинден 

 

-Бабинден 

 

-Бабинден 

- Йордановден 

 

-Бабинден 

 

-Бабинден 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Клуб „Приятели“ 

НУ „Христо Ботев“ 

ДГ“Рай“ 

СУ „Ж. Терпешев“ 

 

 

 

НЧ „Просвета-1925“ с. Лозен 

 

 

НЧ „Просвета-1928“ с. Белица 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище  

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м. февруари  - Традиционен ритуал по зарязване на лозята и отбелязване на 

празника „Трифон Зарезан“; Конкурс за най-добро домашно младо 

вино 

- 145 години от гибелта на Васил Левски– „Урок по родолюбие“ 

- Приказки за пораснали деца по Мадлен Алгафари 

- Премиера на театрална студия „Стойчо Мазгалов“ 

 

- Празник „Трифон Зарезан“, Ден на лозаря 

- Конкурс за изработване на мартеници от вълнена прежда и 

естествени материали 

- Мартенска работилница  

 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НУ „Христо Ботев“ 

НУ „Захари Стоянов“ 

СУ „Ж. Терпешев“ 

 

 

НЧ „Просвета-1925“ с. Лозен 
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-19 февруари - 145 години от гибелта на Васил Левски 

 

- 14 февруари - Празник „Трифон Зарезан“, Ден на лозаря 

 

- 14 февруари - Празник „Трифон Зарезан“, Ден на лозаря 

НЧ „Просвета-1928“ с. Белица 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

м. март  - Ден на самодееца 

- „Заедно да посрещнем Баба Марта на мегдана“, изложба „Пижо и 

Пенда“ 

-Трети март – 140 години от Освобождението на България - 

Национален празник  

-Ден на жената – поезия за майката и любимата жена - творческа 

вечер 

- Сирни заговезни – Кукерите – по-добрата българска традиция 

 

-Ден на самодееца, Баба Марта 

- Осми март – Международен ден на жената 

 

- Ден на самодееца, Баба Марта 

- Трети март – 140 години от Освобождението на България - 

Национален празник 

- Осми март – Международен ден на жената 

 

- Ден на самодееца 

- Осми март – Международен ден на жената 

 

- Ден на самодееца, Баба Марта 

- Осми март – Международен ден на жената 

- Посрещане на първа пролет 

- Панихида за тримата граничари Асен Илиев, Стоил Косовски и 

Георги Стоименов 

 

- Ден на самодееца, Баба Марта 

- Трети март – 140 години от Освобождението на България - 

Национален празник 

- Осми март – Международен ден на жената 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Арт клуб „Креатив“ и Клуб „Приятели“ 

към НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ с. Лозен 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ с. Белица 

 

 

 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета-1949“ – с. Оряхово 
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м. април „Що е то“- поучително забавно шоу  

-  Пътуващо куфарче с  приказки -„Вече сме грамотни“              

- Великденска работилница - „Да нарисуваме  яйце“ 

- Изложба „Сътвори своя Великден“  

-„Храни се разумно-живей здравословно“ – инициатива за деца и 

родители с  продукти от региона 

 

 

-Откриване на изложба в Етнографски музей с.Лозен. Демонстрации. 

- Седмица на детската книга – мероприятия в библиотеката 

- Пресъздаване на обичая Лазаруване 

- Изложба на рисунки„Днес е ден Великден“, боядисване на яйца с 

естествени бои, конкурс „Най-шарено яйце“ 

 

 

- От Цветница до Великден, Лазаруване 

 

- Цветница, Лазаровден, Великден 

 

- Изложба на рисунки „Днес е ден Великден“.  

- Лазаровден – пресъздаване на обичая лазаруване  

 

-Празнична великденска програма 

 

- Празнична програма за Цветница и Великден 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НУ „Христо Ботев“ 

НУ „Захари Стоянов“ 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ 

СУ „Ж. Терпешев“ 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен  

 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м.май  - „Открий съкровището от знания в библиотеката“ - състезателен 

формат между училищата  

- 9 май - Ден на Европа 

- 11 май -  150 години ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-  

- 22 май - 40 години ДГ“Рай“ 2 

- 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и 

култура – шествие, празнична програма 

 -24 май- Абитуриентски бал на Випуск 2018 

-– „Читалището е наше - да го съхраним и пазим ЗАЕДНО“- 

Благотворителен концерт на НЧ „Братолюбие-1884“  

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НУ „Христо Ботев“ 

НУ „Захари Стоянов“ 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, съвместно с 

НЧ „Св.св.Кирил и Методий“ с. М. 

градище 

СУ „Ж. Терпешев“ 

ДГ“Рай“ 2 
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- „Аз вече съм читател” – официално връчване на първата читателска 

карта на първокласници в библиотеката на НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

 

- 1 май „Ирминден“ – представяне на обичая за приготвяне на 

подници 

  

-24 май - Ден на славянската писменост и българската просвета и 

култура 

 

 

- Традиционен събор на село Вълче поле – Гергьовден - 6 май 

 

-150 години от създаването на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище  

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

 

м. юни - Ден на детето  - спортен празник 

- „Приказно лято“ в детски отдел на библиотеката 

- Дари книга – доведи приятел“ – градски парк 

- Откриване „Читалищна академия на изкуствата“ – Лято 2018 

 

 

- 23 – 24 юни IХ издание на Национален фолклорен фестивал 

„Кехлибарен грозд“, под патронажа на МК, със съдействието на 

Институт за етнология и фолклористика  към БАН 

 

 

- Ден на детето, Ден на Ботев и на загиналите за свобода 

 

-Участие в Балкански шампионат по фолклор „Еврофолк – жива вода“ 

- Участие в IХ издание на Национален фолклорен фестивал 

„Кехлибарен грозд“ 

 

- Посещение и участие в панихидата на Илиева нива /1 юни/ 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

Училища на територията на общината 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 
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м. юли - Празник на динята –Забавно развлекателно шоу 

- Филмови нощи под небето 

 

 

- Участия на групите към НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен в 

международни, регионални и национални фестивали 

 

-Участие в Европейски шампионат по фолклор „Еврофолк“ 

 

 

- Откриване на жътвата с традиционен за региона местен ритуал 

 

-Участие в Национални и Регионални събори и конкурси 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м. август  - Ден на град Любимец – едноседмични тържества 

- „Юнашки тиган“ – най-големия български тиган на гости в Любимец 

 

-Лятна читалня през целия месец „Да четем народни приказки с 

малките“ 

-Участие на групите в международни, национални и регионални 

фестивали 

 

 

- Традиционен панаир на с. М. градище – празнична програма 

 

 

-Изнесена концертна програма в с. Камилски дол  

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

 

 

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

м. септември - Откриване на творчески сезон 2018/2019 

- Ден на Съединението на Р България 

- Ден на Независимостта 

- Ден на краеведа „Миналото на родния край – послание към 

бъдещето“ 

 

- Традиционен есенен събор на с. Белица 

- 90 години от създаването на  НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 

 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

СУ „Ж. Терпешев“ 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ – с. Белица 
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- 90 години от създаването на  НЧ „Просвета – 1928“ – с. Вълче поле НЧ „Просвета – 1928“ – с. В. поле 

м. октомври - Ден на музиката и поезията 

- 106 години от началото на Балканската война – връх Шейновец 

- С творчеството на Ран Босилек – медиен продукт, среща – разговор 

 

 

-26 октомври – храмов празник с. Лозен 

-27 октомври - Събор на с. Лозен 

 

-Участие в Х фестивал по фолклор „Песни край Марица“ с. Доситеево 

 

-Ден на възрастните хора 

- Традиционен събор на с. Оряхово – Петковден 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

НУ „З. Стоянов“ 

НУ „Хр. Ботев“ 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

НЧ „Просвета – 1949“ – с. Оряхово 

м. ноември - Ден на народните будители 

- Ден на християнското семейство 

- Гостуващи театри и кино 

 

- Ден на народните будители – изложба с материали за живота и 

делото на българските будители, литературни четения 

- Обявяване на конкурс за изработване на сурвачки и  картички за 

Рождество Христово 

 

- Ден на народните будители 

- Ден на християнското семейство 

 

- Ден на народните будители 

- Ден на християнското семейство 

 

- Ден на християнското семейство 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“, читалища на 

територията на общината 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 

 

 

 

 

НЧ „Просвета – 1928“ с. Белица 

 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

 

НЧ „Просвета-1928“ – с. Вълче поле 

м. декември - Тържествено запалване на светлините на коледната елха 

- Коледен базар и изложба 

- Благотворителен концерт „Нашата Коледа“ 

 

- Работилница „Седянка“ 

-„Коледа, светла и добра“ – празници 

Община Любимец 

НЧ „Братолюбие-1884“ 

 

 

НЧ „Просвета – 1925“ – с. Лозен 
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-Коледно-новогодишни празници 

 

-Коледно-новогодишни празници 

 

-Коледно-новогодишни празници 

 

- Коледно-новогодишни празници 

 

НЧ „Просвета – 1928“ с. Белица 

 

НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1912“ с. 

Малко градище 

НЧ „Просвета-1928“ – с. Вълче поле 

 

НЧ „Просвета-1949“- с. Оряхово 

 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Любимец за 2018 г. има отворен характер и може да бъде допълвана и 

променяна в зависимост от настъпилите промени и обстоятелства.  

 

 

 

Програмата е приета с Решение № 297 от 03.01.2018г. с Протокол № 33/03.01.2018г. на Общински съвет Любимец.  


