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            ПРОЕКТ  

 
  

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 

за  развитие на читалищната дейност в  
Община Любимец 

за 2013 година 
 

      ВЪВЕДЕНИЕ: 

 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Любимец за 2013 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община 
Любимец предложения за дейността им през 2013 година и е съобразена със 

стратегическите документи за развитие на община Любимец.  
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Любимец за 2013 г. цели обединяване на усилията за понататъшно 

развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, 
реализиращи културната идентичност на Община Любимец, региона и България в 

процесите на всеобхватна глобализация.  
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности. 

 
РЕСУРСИ: 

 
В Община Любимец са съдебно регистрирани общо 7 читалища и са 

регистрирани в Регистъра на народните читалищата в Министерство на 

културата.  
Сумата за държавната субсидия  за 2013 година е 50 168 лв.  
 

В Община Любимец има над 500 читалищни членове,  работят активно над 25 
постоянни художествени колективи с около 450 самодейци, които имат много  

читалищни, общински, национални и международни изяви за година.  
Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в 

общината би довел до следния извод: народните читалища са основен и стабилен 

фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската 
култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като 

такива на гражданското общество. 
Всички мероприятия в Културния календар на Община Любимец за 2012 г. са 

реализирани от читалищата в общината. Нещо повече – по всички съвременни 

насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите 
предизвикателства и европейското членство на страната ни, читалищата на 
Община Любимец вече работят и имат конкретни постижения:  
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• Съхраняването на националните традиции и идентичност е изискване на 
нашата културна политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, 
разнообразно и на все по-високо художествено равнище;  

• Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират 
гражданското общество, опитвайки се да работят по най-актуалните обществени 
проблеми, например социално-икономическите. Реализират се читалищни 

проекти, свързани с безработните, възрастните хора,   
• За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за 

финансиране на читалищната дейност.  
В Община Любимец проблемът със затвореността на читалищата никога не е 

стоял. Читалищната дейност никога не е била само за читалищните членове и 

самодейците, но и за много широк кръг хора – учащите се. пенсионери, хора с 
увреждания и други в неравностойно положение.  

Радваща е и активната връзка между читалищата с други институции. 
Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на 

проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен 

потенциал. Такива са:  
• обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и 

услуги,  

• привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на 
социалния състав,  

• квалификация на кадрите, 
• нов тип мениджмънт.  
Решаването на други проблеми изисква активното партньорство с местните 

власти, Министерството на културата и Министерството на труда и социалната 
политика. Такива са:  

• остарялата материално-техническа база и отдавнашния недостиг на 
средства за ремонт и поддръжка. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 
1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалищата в Община Любимец за 

реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на 
работа, съобразени с културните параметри на общината и придаващи 

съвременна визия на читалищната дейност.  
Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и 
популяризиране на българските културни традиции и наследство.  

 
2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими 

сфери, като социалната и информационно-консултантската, както и в 
приоритетни области за обществено-икономическото развитие на региона.  

Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакти,  

успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на 
читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални 
общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически 

общности и др.  
Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие 

на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и 
превръщане на читалищата във фактор на обществения диалог и обществените 
форуми.  
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Приоритет 3: Изграждане на информационни центрове, провеждане на 
обучителни програми и програми за социална рехабилитация, културотерапия и 
превенция.  

 
3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество.  
Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни 

контакти и участие на читалищата в културни мрежи.  
Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на 

междукултурния диалог.  
 
4. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 

 
I.Общински мероприятия: 

 
        1. Празник на лозаря                                                         -  14.02.2013 г. 
 

        2.  140 години от обесването на Васил Левски                  -  19.02.2013 г. 
 

         
        3. Тържество по случай  3 март -Освобождението на  
            България                                                                        -  03.03.2013г. 

 
                 
        4. Общински празник  на поезията посветен н                 -  7 .03. 2013 г. 

             деня на жената – 8 март                                                
 

        5. Празник на книгата           - 10.04.2013 г. 
             - в света на приказките, 
             - най- продължителното четене  

 
        6. Десетдневка на българската култура:                             -  15-25.05.2013 г. 

            - Вечер на учителя 
            - Вечер на абитуриента 
            - Общинско тържество по случай 24 май  

 
         7. Детска празнична фиеста – състезания, музика,           - 01.06.2013 г. 
             забавления. 

         8. Празник на гр.Любимец. Традиционен 
            събор на плодородието.                                                    -  26-31.08.2013г. 

 
         9. Ден на народните будители                                             -  01.11.2013г. 
 

        10. Коледни и новогодишни празници                                 -  15-30.12.2013г 
 

        11. Празници на селищата в община Любимец: 
             - с.Вълче поле                                                                   -  06.05.2013г. 
             - с.Георги Добрево                                                            -  08.07.2013г. 

             - с.Малко Градище                                                            -  02.08.2013г. 
             - с.Белица                                                                         -  08.09.2013г. 
             - с.Лозен                                                                           -  21.10.2013 г. 

             - с.Оряхово                                                                       -  21.10.2013 г. 
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II. НЧ „Братолюбие-1884г.” – гр. Любимец: 

 

      
             Месец  януари: 

21.01.   Отбелязване на Бабин ден-празник с участието на Клуба на приятелите. 

14.01   .Ромска нова година – Банго Васил 
 
 Месец   февруари: 

14.02.   „Свети Валентин”-Ден на влюбените. 
            Честване на Св.Трифон Зарезан-празник на виното с участието на 

читалищни самодейни състави в празника. 
19.02.  Възпоменателни прояви, посветени на 140 годишнината от гибелта на 

Васил Левски съвместно с Община Любимец, с участието на проф. д-р Цонка 
Каснакова – Тракийски универсилотет – Стара Загора 
16.02.   Зарязване на лозята на лозов масив – с. Коларово и ВК „Кастра Рубра”- 

празничен концерт 
18.02.   Състезателен формат „Аз обичам левски” – с участието на НУ”Хр. Ботев” и 
НУ”З. Стоянов” 

  
  
          Месец  март: 

01.03.    Тържествено отбелязване Деня на самодееца. 
03.03    Тържествено отбелязване на Националния празник на Република България 

– 3-ти март 
07.03.   „Щастлива, лекомислена и слаба”-среща с поетесата М. Петкова 

23.03.   Отбелязване на Тодоровден-кушия.  
13.03.   Среща с проф. Иван Стоянов – „Нови щрихи” 
07.03.   ЧРД – ТК „Ритъм”    

 
         Месец  април: 

01.04.   Ден на шегата. 

02.04.  Международен ден на детската книга-тематично тържество в библиотеката 
на читалището. 

08.04.  Ден на Ромите 
26.04.  Великденска изложба 
16.04.  30г.сцена и 50г. юбилей Галина христова – хореограф 

19.04.  Участие на читалищни самодейни състави в празничния концерт, посветен 
на 90 години от създаването на Начално училище „Христо Ботев”. 

23.04.  Посещение на ДТС „Сакарче” в Бабаески – Р. Турция 
 
         Месец  май: 

14-16.05. Пред премиера и  премиера на Театрална школа 
24.05. Отбелязване Деня на българската култура и славянската писменост и ден 
на абитуриентите. – празнично шествие 

09.05.  Благотворителен концерт на НЧ”Братолюбие – 1884” 
13-18.05 – Изложба терариум 

 
        Месец  юни: 

01.06.   Празнично отбелязване Деня на детето. 

04.06.   Откриване на новия сезон на Детска работилница „Сътвори си сам” 
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10.06.Класически концерт 
 
        Месец август: 

19-25.08.   Участие в организацията съвместно с Община Любимец на празниците 
на града,  селските събори и фестивали на певческото и танцово изкуство. 
         
                     Месец  ноември: 

01.11.   Празничен концерт посветен на Деня на будителите. 

21.11.   Ден на християнското семейство.  
07.12.   Седмица на Европа 
 

 
             Месец  декември:  

           Зимни празници в Любимец: 
04.12. Тържествено включване на светлините на новогодишната елха с участието 

на самодейци от читалището. 

20.12     Коледен концерт 
 
III. НЧ „Просвета” с. Белица: 

 
      1. Бабин ден                                                                          -  21.01.2013г.  

 
      2. Ден на самодееца                                                              -  01.03.2013г. 
      

     3. Традиционен есенен събор на с. Белица            - 08.09.2013 г. 
       

      4. Коледни празници на село.                                                – м.декември  
  
 

IV. НЧ  „Просвета-1925” с.Лозен: 
 
 

 1. Трифон Зарезан – Ден на лозаря.                                            -  14.02.2013г. 
 

 2.  Ерминден – представяне на обичая Ерминден                     -  01.05.2013г. 
 
 3. Традиционен събор на с. Лозен       -  октомври 2013г. 

 
V. НЧ „Родолюбие-2009г.” с. Лозен 

 
1. Отбелязване на Деня на родилната помощ         - 21.01. 2013 г. 
2. „Апостоле на моята вяра” –  

     140 години от обесването на Васил Левски         - 19.02.2013 г. 
3. Тържествено отбелязване на деня на самодееца        - 01.03. 2013 г. 
4. „Българийо свята” – 3 март                    - 03.03.2013 г. 

5. „Жена - твоето име е вечност”            - 08.03.2013 г. 
6. „Ой Лазаре…” – Лазаруване                    - април 2013 г. 

7.  Светъл празник Великден            - 06.05.2013 г. 
8.  Арт- клуб изложба за деня на детето          - 01.06.2013  
9.  Изложба на Арт – творби на клуб „Децата на Лозен”                - 10.08.2013 г. 

10. Участие в Национален  Събор”От извора”         - 10.09.2013 г. 
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11. Празник на с. Лозен – събор                 - 21.10.2013 г. 
12. Коледни празници          - 15-25.12.2013 г. 
 

 
VI. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Малко Градище: 
 

1. Отбелязване Деня на родилната помощ                                 -  21.01.2013г. 
2. Организиране традиционен празник на лозаря 

- „Трифон Зарезан”                                                                -  14.02.2013г. 
3. Конкурс за най-оригинална мартеница-изложба  
    на мартеници.                                                                         -  01.03.2013г.  

4. Среща-концерт  – по случай 8-ми март                                  -  08.03.2013г. 
5. Честване 100 години НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” 

     с.Малко Градище.                                                                   -  м.април 
6. Организиране празник по случай началото на гроздобера     - м.септември 
7.  Коледни и новогодишни тържества                                        - м.декември                                 

 
 

 

 
VII. НЧ „Просвета” с. Оряхово: 

 
1. Общоселска седянка по случай „Бабинден”                             -  21.01.2013г. 
 

2. Провеждане Ден на „Булгура” – традиционен местен 
    ритуал                                                                                       - април,2013г.                                       

 
3. Коледни празници.                                                               15-25.12. 2013 г. 
 

VIII. НЧ „Просвета-1928” с. Вълче поле 
 

1. Бабин ден             - 21 януари 2013г. 

2. Посрещане на баба Марта и отбелязване 
     на ден на самодееца           - 1 март 2013 г. 

3. 8 март - международен ден на жената        - 8 март 2013 г. 
4.  Местен обичай- откриване на жътвена кампания      - юни 2013 г. 
5. Посещение  на църквата в с. Свирачи        - 15 август 2013г. 

6. 85 години читалище „Просвета – 1928г.”                       - 06.09.2013 г. 
7. Ден на християнското семейство         - 21.11.2013 г. 

8. Коледни и новогодишни празници                 - 15-25.12. 2013 г. 
 

VII. Участие в местни, регионални, национални и международни фестивали. 
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