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П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 

за  развитие на читалищната дейност в  
Община Любимец 

за 2014 година 
 

      ВЪВЕДЕНИЕ: 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 
Любимец за 2014 година цели обединяване на усилията за развитие и 
утвърждаване на читалищата, като важни обществени институции, реализиращи 

културната идентичност на общината, региона и страната в процесите на 
всеобхватна глобализация. Документът за развитие на читалищната дейност в 

Община Любимец за 2014 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 2014 година и е съобразена 

със стратегическите документи за развитие на община Любимец.  
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности. 

 
РЕСУРСИ: 

Основен приоритет на Община Любимец е запазване на уникалността на 
българското читалище. Доказателство за това е оказваната непрекъсната 
методическа и финансова помощ от общината.  

През 2014 г. читалищната дейност активизира потенциала,  чрез 
разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на изкуството и културата. Съхраняването на българските 
традиции, чрез групи за автентичен фолклор е една от задачите в работата на  
читалищата, с богата и разнообразна палитра от прояви с местен характер, 

активно участие в общински и национални изяви, създаване на творчески 
продукти и популяризиране на регионалната култура в международни форуми. В 
народните читалища е съсредоточено любителското художествено творчество на 

известните колективи както в страната, така и в чужбина. 

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 57 600 лв.  

 
В Община Любимец има над 540 читалищни членове,  работят активно над 25 

постоянни художествени колективи с около 500 самодейци, които имат много  
читалищни, общински, национални и международни изяви за година.  
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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 2013 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:  

• 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 
Основна цел в работата през 2014 г. е утвърждаване на читалищата в Община 

Любимец като културно-просветни средища с активни културни, информационни, 

социални и граждански функции. Център, обединяващ желанието на любимчани, 
независимо от възраст, социален статус и етнос да превърнат града в европейски 
културен център. 

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.  
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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.  

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 и виното                                            -  14.02.2014 г. 
 

        2.  141 години от обесването на Васил Левски                    -  19.02.2014 г. 
 

         
        3. Тържество по случай  3 март -Освобождението на  
            България                                                                            -  03.03.2014г. 

 
                 
        4. „Благословена” – празник за                                              -  07 .03. 2014 г. 

             деня на жената – 8 март                                                
 

 
        5. Десетдневка на българската култура:                             -  12-25.05.2014 г. 
            - Вечер на учителя 

            - Вечер на абитуриента 
            - Общинско тържество по случай 24 май 

            - Спортни празници  
 
         6. Детска празнична фиеста – състезания, музика,             - 01.06.2014 г. 

             забавления.  
 
         7. Празник на книгата             - 01.06.2014 г. 

             - в света на приказките, 
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             - най- продължителното четене 
 
         8. Тържества по случай 130 годишнина                              - май - юни 

             от създаването на Читалище „Братолюбие-1884  
              гр. Любимец” 
 

         9. Тържества по случай 45 години от     -  27-31.08.2014 г. 
  обявяването на Любимец за град.                                                     

          
         
         10. Поход и спортни празници                                            - 03.10.2014 г. 

             посветени на Балканската война                            
 

 
         9. Ден на народните будители                                             -  01.11.2014г. 
 

        10. Коледни и новогодишни празници                                 -  15-30.12.2014г. 
 
        11. Празници на селищата в община Любимец: 

             - с.Вълче поле                                                                   -  3-4.05.2014г. 
             - с.Георги Добрево                                                            -  5-6.07.2014г. 

             - с.Малко Градище                                                            -  26-27.07.2014г. 
             - с.Белица                                                                         -  6-7.09.2014г. 
             - с.Лозен                                                                           -  25-26.10.2014 г. 

             - с.Оряхово                                                                       -  18-19.10.2014 г. 
 

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

      
             Месец  януари:. 

 - „Гласът на ромите” – формат за отпразнуване на Банго Васил  
 - Отбелязване на „Бабин ден” с „Клуб на приятелите” 

 
 Месец   февруари: 

  - Традиционен празник ”Трифон Зарезан”-празник на виното. 
  - Паметта на поколенията - 141 годишнината от гибелта на Васил Левски 
съвместно с Община Любимец. 

  - На гости на любимчани в Пловдив – среща със живеещите в Пловдив – концерт. 
            Месец  март: 

 
   -  Ден на самодееца - концерт    
   - Баба Марта- Традиционен конкурс – изложба „Пижо и Пенда”- съвместна 

инициатива с клуб „Креатив” и „Клуб на приятели” 
 
   - 3-ти март - Националния празник на Република България- формат „Аз обичам 

Любимец”, съвместно със СОУ „Ж. Терпешев”  
   -  Ден на жената- литературна вечер на тема  „Благодаря ти, мамо!”. 

   - Шествие – „Кукерите идват” – Сирни заговезни 
 
         Месец  април: 



 5 

   - Ден на детската книга – Тематична среща и награждаване на редовните 
читатели 
   - Цветница на  Велик ден – изложба ,Лазаруване,спортен празник”Баба и внуче” 

   - Участие в празниците,посветени на детето във Бабаески,  република Турция 
 
         Месец  май: 

   -Финализиране на проекта” Съхранение на културно – историческото наследство 
„ и честване на 130 години от основаването на НЧ“Братолюбие – 1884“- юбилеен 

концерт 
   -„Лицата на Любимец”-художествена фотоизложба на Жоро Стратиев и Васил 
Николов  

   - Ден на Кирил и Методий -11май- Ден на библиотекаря 
   - тържествено шествие на училища, градини и ясли, по случай 24 май 

   - Изпращане на випуск 2014г. 
 
        Месец  юни: 

   - Ден на детето – празник „Детство без граници“-спортни и културни 
инициативи 
   -„Мистерията на  Еньовден „– ден на билките- базар и изложба на билки и 

пчелни продукти 
 
        Месец август: 

   -  Ден на град Любимец – Традиционен  панаир  - културни прояви във връзка с  
45 години от провъзгласяването на Любимец за град/външно позициониране/ 

   -  Празник на динята, съвместно със зем. производители 
   -  Гостуване в Бабаески-празници на гр. Любимец 
      Месец септември: 

   -  Откриване на творческия сезон 2014-2015г. 
   -  Ден на независимостта на България 
      Месец  октомври: 

   - Балканска война-ученически поход до връх Шейновец  
 
       Месец  ноември: 

 

   - Ден на народните будители-спортни празници и среща с писател 
   - Ден на християнското семейство-среша на известни родове от Любимец 
 
       Месец  декември:  

   - Тържествено запалване на светлините на новогодишната елха с участието на 

самодейци от читалището. 
   -Премиера на сам.театър 
   - Коледен базар и изложба 

   - Коледа в Любимец-благотворителен концерт на самодейните колективи 
 
 

 
III. НЧ „Просвета” с. Белица: 

 
      1. Трифон Зарезан                                                                - м. февруари 
       

      2. Ден на самодееца                                                              - м. март 
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          - Баба Марта, 
          - Ден на жената, 
          - Сирни заговезни 

      3. Цветница и Велик ден                                                       - м. април 
      4. Празник на селото – събор                                                 - м. септември 
          - Откриване на гроздобера 

      5. Ден на будителя                                                                 - м. ноември 
      6. Коледни празници.                                                            – м.декември  

  
 
IV. НЧ  „Просвета-1925” с.Лозен: 

 
 

 1. Трифон Зарезан – Ден на лозаря.                                            -  м.февруари 
 

 2.  Ирминден – представяне на обичая Ерминден                      -  м. май 

  
3.  Етнографска изложба                                                              - м. май 
  

4.  „Кехлибарен грозд” – фестивал 
     - Включване в мероприятията, като част от фолклорните празници и 

фестивали на Обединена Европа. 
 
 5. Участия на групите към читалището в международни, национални и 

регионални фестивали.                                                                     – м. юни,юли, 
                                                                                                         август,                                                          

 
  
V. НЧ „Родолюбие-2009г.” с. Лозен 

1. Масов празник Йордановден                                                    - м. януари 
2. Ден на родилната помощ „За баба с обич”                                - м. януари 
3. Трифон Зарезан                                                                       - м. февруари              

„    4. „Апостоле на моята вяра” –  
140 години от обесването на Васил Левски                  - м. февруари 

5. Тържествено отбелязване на деня на самодееца        - м. март 
6. „Българийо поклон” – 3 март                    - м. март 
7. „Жена - твоето име е вечност”            - м. март 

8. „Ой Лазаре…” – Лазаруване                    - м. април 
9.  Светъл празник Великден  

     „Великденски мегдан”                     - м. май 
10. „И ний сме дали нещо на света”                                              - м. май 
11. Празник на приятелството                                                      - м. май 

12. Детски празник                                                                       - м. май 
13. „Успение на Пресветата Богородица” – празник.                   – м. август 
9.  Изложба на Арт – творби на клуб „Децата на Лозен”                - м. август 

11. Празник на с. Лозен – събор                   - м. октомври 
12. Коледни празници             - м. декември 

13. „Златен орех” – Фолклорен фестивал,с. Орешец                      - м. декември 
14. „Песни край Марица” – Фолклорен фестивал                          - м. декември 
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VI. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Малко Градище: 
 
1. Отбелязване на Йорданов ден                                                   - м. януари 

2. Отбелязване на Бабин ден                                                         - м. януари 
3. Организиране традиционен празник на лозаря 

- „Трифон Зарезан”                                                                   -  м. февруари 

4. Отбелязване на Ден на самодееца  и  
8-ми март – Ден на жената                                                           -  м. март  

5. Празнуване на Цветница и Великден.                                      – м. април 
6. Честване празника на  НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” 
     с.Малко Градище.                                                                     -  м.май 

7. Празнуване на традиционен местен панаир                             - м. юли 
8.  Отбелязване Деня на народните будители                                - м. ноември 

9.  Коледни и новогодишни тържества                                          - м.декември                                 
 
VII. НЧ „Просвета” с. Оряхово: 

 
1. „Бабин ден”                                                                                - м. януари 
2. Трифон Зарезан                                                                         - м. февруари 

3. Национален празник- Трети март                                            - м. март 
4. Ден на самодееца                                                                     - м. март 

5. Ден на жената                                                                          - м. март 
6. Великден                                                                                  - м. април 
7. 65 години Читалище „Просвета-1949”                                     - м. май 

8. Петковден – ден на селото                                                        - м. октомври 
9. Ден на пенсионера                                                                   - м. октомври 

 
10.  Ден на „Булгура” – 
    ритуал                                                                                       - м. декември                                       

 
11. Коледни празници.                                                                 – м. декември 
 

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

1. Бабин ден                      - м. януари 
2. Ден на самодееца и посрещане на баба Марта и отбелязване 
     на ден на самодееца                    - м. март 

3. 8 март - международен ден на жената                - м. март 
4. Първа пролет                                                                          - м. март 

5. Великденски празници – тържествена програма                  - м. април 
6. Гергьовден – традиционен събор на селото                          - м. май 
7. Посещение на Илиева нива                                                    - м. юни 

8.  Местен обичай- откриване на жътвена кампания              - м. август 
9. Посещение  на църквата в с. Свирачи                - м. август 
10.Ден на християнското семейство                 - м. ноември 

11.Коледни и новогодишни празници                          - м. декември 
12. Участие на фолклорните състави във фестивали на художествената 

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

 


