
Приложение 1 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА  

ЧИТАЛИ

ЩЕ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

НЧ 

„Напредък 

– Елена – 

1863“ гр. 

Елена 

 

Традиционни мероприятия – празнични Великденски и Коледни 

концерти, годишни концерти на съставите 

Месец март 2019 г. 

 Юбилеен концерт - 25 години от създаването на танцова формация 

„Балканджийче“ 

27 март 2019 г. 

 Премиера на театралния състав 

28 – 29 април 2019 г. 

Трети национален фестивал „Веселие в Елена“ за танцови групи и хорове, 

под патронажа на кмета на община Елена. Възстановяване на обичая 

Лазаруване 

9 май 2019 г. 
Годишен концерт на ГАНХ „Самодиви“ 

Месец май 2019 г. 

 Юбилеен концерт 20 години от създаването на вокала група 

„Незабравими мелодии“ 

Месец юли 2019 г. 

Фолклорно надиграване за Клубове по народни танци „Да се хванем за 

ръце“. 

Месец септември 2019 г. 

Концерт на хор „Полифония“ 

Забележка: В зависимост от финансовите и ресурсни възможности се 

запазва правото за промени през годината, както и включване на 

допълнителни мероприятия или отпадане на предложени такива, 

съгласно указаните условия – най-малко един месец преди културната 

проява. 

НЧ 

„Надежда 

– 1870”  

с. Беброво 

 

                                    Януари 

Традиционна седянка – Бабинден, 21.01 

Февруари 

Седянка за Трифон Зарезан – 14.02. 

Март 

Баба Марта в ДГ „Вяра, Надежда и Любов” и в ОУ „Хр. Ботев” 

Ден на самодееца 

Осмомартенска седянка 

Тодоровден - надбягване с коне 

Април 

Седмица на детската книга 

Народен обичай Лазаруване 

Май 

Гергьовденски събор на с. Беброво 



Ден на славянската писменост и култура 

Юни 

Преглед на читалищата в Община Елена 

Фестивал – „Хайдушка песен“ с. Мерданя 

Празник в ДГ „Вяра, надежда и любов“ за Деня на детето 

На събор в с. Чакали 

Надпяване в Полски Тръмбеш 

Шарено петровско пиле – Церова кория 

Детска лятна академия – всеки работен ден в читалището 

Юли 

Надпяване в х. „Буковец“ 

Август 

Пъстра трапеза в Джулюница 

Септември 

Сребро в косите и песен в душите - Бургас 

Октомври 

Петковден - събор в с. Беброво 

Ноември 

Ден на будителя - програма в музея 

Декември 

Народен обичай Коледуване 

Новогодишна танцова забава 

Целогодишно 

Седенки с възрастни хора от селото – всяка сряда 

Кръжок „Къщовница“ – един път в седмицата 

НЧ 

„Просвета 

– 

Разпоповц

и -1881“  

гр. Елена 

 

Февруари 

Кандидатстване за участие на театралния състав в някои от националните 

фестивали 

Март 

Отбелязване Ден на самодееца 

Отбелязване Международен ден на театъра 

Читалищното настоятелство съобразно Закона за народните читалища и 

Устава да свика общо събрание до 30 март за отчитане дейността на 

читалището през 2018  година, освобождаването на досега действащите 

настоятелство, председател и проверителна комисия и избор на нови 

Април 

Премиера на новата театрална постановка 

Юни 

Участие в събора на Народните читалища от община Елена 

Август 

Традиционната августовска вечер 

Целогодишно: 

Театралният състав да гостува със своя постановка в някои селища на 

общината и извън нея 

Танцов фолклорен клуб „Еленика“ да участва в някои от националните 

фестивали, както и в мероприятията, организирани от община Елена 

съобразно културния календар 

НЧ  

„Христо 

Смирненс

Март 

Ден на самодееца 

Ден на жената 



ки – 1890” 

 с. Чакали 

 

Април 

Великден 

Юни 

Голямата неделя - събор на селото 

Декември 

19 декември – в памет на геройски загиналите във войните чакалчани 

Целогодишно: Подготовка за участие в общински и областни надпявания 

НЧ 

„Събужда

не -1894” 

 с. Средни 

колиби 

 

 

Февруари 

Трифон Зарезан-ден на лозарите, зарязване на 100-годишна лоза и 

почерпка 

Април 

Великден – Празнична литургия в църквата „Свети Димитър“, събор на 

селото 

Декември 

Коледна почерпка 

НЧ 

„Просвета

-1897” 

 с. Палици 

 

Януари 

Празнуване на Бабин ден – изпълнение на певческите групи и почерпка 

Март 

1 март –Ден на самодееца и Баба Марта 

8 март – Честване на международния ден на жената, изпълнения на 

певческата група и почерпка 

Април 

Лазаруване 

Великден - празник на селото – жива музика, програма с изпълнение на 

певческите групи 

Юни 

Еньовден – посрещане на изгрева, събиране и опознаване на билки 

Ноември 

1 ноември, ден на народните будители 

Почитане стария празник на с. Палици с изпълнения на певческите групи 

и гостуващ театър 

Декември 

Коледен концерт с участието на група „Романтика“ и фолклорна група 

„Народни искри“ 

* Посрещане на Дядо Коледа 

* Томбола 

*Забава 

Целогодишно: двете групи вземат участие в общински 

НЧ 

„Наука – 

1899”  

с. Костел 

 

Януари 

Отбелязване на празника Бабинден 

Февруари 

Помен за убитите във войните костелчани 

Март 

Ден на самодееца 

Ден на жената 

Май-Юни-Юли 

Домакини на общинския събор на читалищата 

Участие в събора „Балканфолк“ - В. Търново 

Участие в събори в с. Обединение, с. Церова кория, с. Мерданя, хижа 

„Буковец“ 



Август 

Местен събор на селото „Довиждане, до следващото лято” 

Честване на 120 години от създаването на читалището 

Септември 

Участие в събори в гр. Златарица, с. Сливовица 

Октомври 

Ден на възрастните хора 

Фолклорен фестивал в село Правда 

Честване на храмовия празник в село Костел 

Декември 

Коледно – новогодишни тържества 

НЧ 

„Искра – 

1900”  

с. 

Константи

н 

 

 

Януари 

Ден на родилната помощ – селско увеселение – 21. 01. 

Март 

Баба Марта – обичай – 01. 03. 

Освобождение на България – поднасяне на венци – 03. 03. 

Отпразнуване на общоселския празник Тодоровден – 16.03. 

Осмомартенска седянка – народно увеселение – 08. 03. 

Април 

Лазаровден - обичай 

Великден – народно увеселение 

Май 

Участие в „Балкан фолк“ 2019 г., В. Търново 

24 май - Ден на славянската писменост 

Юни 

Съвместно с кметството отпразнуване на традиционния сбор на селото 

Участие в традиционния събор на читалищата в община Елена 

Юли 

Участие на XIХ събор  на х. „Буковец“ 

Септември 

Ден на съединението – народно увеселение 

Ден на независимостта – народно увеселение 

Ноември 

Ден на народните будители 

Ден на християнското семейство 

Декември 

Новогодишно тържество – 30. 12. 

НЧ 

„Наука-

1900” 

 с. Марян 

 

Януари 

Честване Деня на родилната помощ 

Панихида за загиналите във войните – 31.01. 

Февруари 

Честване на Трифон Зарезан 

Март 

Честване на 8 март 

Подготовка на певческата група за участия в общински и други 

мероприятия 

Август 

Балетна академия 

Шести художествен пленер – с. Долни Марян в „Мечева къща“ 

Провеждане на традиционния Марянски сбор 



Декември 

Поклонение на паметниците – 05. 12. 

Организиране на коледно и новогодишно тържество 

Честване годишнини на юбиляри 

НЧ 

„Пробуда 

– 1903”  

с. Илаков 

рът 

 

Януари 

Честване на Бабинден -Ден на родилната помощ 

Февруари 

Честване на Трифон Зарезан, Ден на лозаря 

Провеждане на отчетно годишно събрание 

Март 

Честване Деня на самодееца 

Честване Деня на жената 

Април 

Вечеринка на Великден в читалището 

Май 

Летен събор на селото – Гергьовден 

Провеждане на отчетно-изборно събрание 

Участие в „Балканфолк“ - В. Търново 

Участие в окръжния преглед на художествената самодейност на 

пенсионерските клубове в гр. Полски Тръмбеш 

Участие в надпяването „Авлига пее“ – с. Обединение 

Юни 

Участие в общинския събор на читалищата 

Август 

Участие в „Карандила пее и разказва” 

Организиране на дискотека за децата през лятната ваканция 

Декември 

Провеждане на зимния събор на селото 

Организиране на тържество за Коледа и Нова година. 

НЧ 

„Надежда 

– 1904” 

 с. 

Тодювци 

 

Читалището да работи съобразно своя устав и ЗНЧ. 

2. Основната цел на читалището да бъде опазване и разпространение на 

духовните ценности, задоволяване културните потребности на 

населението. 

3. Чрез различните дейности и инициативи на читалището да се запазват 

народните обичаи и традиции като Сурваки, Бабин ден, Трифон Зарезан, 

Баба Марта, 8 март, Великден, Коледа и т.н. 

4. Участие в общинския събор на читалищата. 

5. Търсене и внедряване на нови методи и начини за съхранение и 

популяризиране на занаятите в района. 

6. Актуализация на художествен кът „ИЗВЕСТНИ НАШИ МЕСТНИ  

ТАЛАНТИ“ 

7. Покана за гостуване на самодеен състав от друго читалище с театрална 

постановка. 

8. Провеждане на традиционен събор в с. Тодювци 

9. Компетентно обслужване на читателите в библиотеката, закупуване на 

нови книги с цел задоволяване културните потребностите на жителите и 

гостите на селото 

10. Колективно литературно четене на избрана книга от децата в селото 

11. Организиране и уреждане на празнични витрини за отбелязване на 

годишнини и бележити дати от българската история 



НЧ 

„Раз

вити

е – 

Рухо

вци – 

1914

” 

с. 

Рухо

вци 

 

Новогодишно тържество 

Панихида в памет на отец Сергий – 183 г. от смъртта  му 

Февруари 

Възобновяване на традицията за Деня на лозаря 

Март 

Концерт за Деня на самодееца 

Тържествено честване националния празник – Трети март 

Осмомартенска седянка 

Април 

Великденски празници: 

Май 

Участие в регионалния събор в гр. Шивачево 

Участие в старопланински събор „Балкан фолк“ – В. Търново 

Участие в националния събор „Авлига пее“ с. Обединение 

Юни 

Ритуал за здраве –„ Енювска китка“ 

Участие в събора на народните читалища 

Август 

Културни и развлекателни изяви – събор на с. Руховци 

* ДЮС „Руховски слънчица“ 

* Конкурс „Рисунки от Еленския балкан“ 

* Изложба  „Руховски бит“ 

* Концерт ПГ „Златен славей“ 

*Томбола 

Септември 

Участие в село Сливовица – „С песните на Борис Машалов“ 

Декември 

Коледни празници 

* Концерт на групата за църковни песнопения „Благослов“ 

* Томбола 

*Кулинарна изложба 

Целогодишно: Културен обмен   с НЧ „Напредък – Елена - 1863“ 

НЧ 

„Про

света 

- 

1927

”  

с. 

Дрен

та 

 

1. Довършване подмяната на осветлението в салона на читалището 

2. Ремонт на тавана на библиотеката и цялостно боядисване 

3. Ремонт на помещението на клуба 

Всички тези дейности могат да се обединят при евентуално 

кандидатстване за ремонт и реконструкция на читалищната сграда в 

Културно-административен център 

4. Организиране на Великденски празник 

5. Организиране на годишния сбор на НЧ през месец юни 

6. Задачи и предложения за дейността на женския клуб към НЧ: 

* организиране на селски тържества 

* събиране на стари готварски рецепти и издаването им в книга или 

брошура 

* организиране на дегустации на местни специалитети 

* благотворителност 

7. Организиране на библиотечна сбирка на генеалогични сборници, 

краеведски истории и изследвания на селата от Еленска община 

8. Обновяване на библиотечния фонд 

9. Подмяна прозорците на църквата 



11. Преобразуване на проекта за събиране на летописни книги и 

краеведски издания в нов проект „Родовете на Дрента“ съвместно с 

Тревненската група за родословни изследвания 

12. Цикъл беседи за билколечение по книгата на проф. Мермерски 

11. Организация на летен цикъл „Университет за деца“ 

12. Административни услуги за жителите на Дрента 

 

НЧ 

 

„Над

ежда 

– 

1927

“  

с. 

Шил

ковц

и 

 

Януари 
Организиране празника Бабинден 

Февруари 
Отбелязване на празника на виното и любовта 

Март 
Женско парти по случай 8-ми март – Международен ден на жените; 

Посрещане на пролетта; 

Април 

Организиране на колективно червене на яйца 

Състезание за най-красиво яйце 

Май 
Организиране събора на село Гърдевци 

Организиране на междуселска среща на село Бадевци 

Юни 
Участие в общинския събор на читалищата 

Юли и август 
През летните месеци работа с децата – организиране игри, състезания и 

забавления, запознаване с традиционните български занаяти 

Септември 

За празниците 6 септември и 22 септември полагане цветя на паметника в 

с. Шилковци 

Организиране празник на производителя 

Октомври 

Поздравяване на всички членове на читалището, навършили кръгла 

годишнина с цветя и малки подаръци 

Отбелязване на деня на възрастните хора 

Декември 

Беседа по книгата на Михаил развигоров „Камбурови и Камбуровият хан“ 

Организиране на Коледно и Новогодишно тържество 

НЧ  

„Св. св. 

Кирил и 

Методий 

- 1928”  

с. 

Буйновци 

 

януари 

21 януари - Ден на родилната помощ /Бабин ден/. Провеждане на обичая 

Бабуване. Организиране на общоселска седянка в клуба на читалището 

февруари 

14 февруари - Ден на лозаря. Запазване на старите традиции.При хубаво 

време излет до връх „Острец”.Вечерта тържеството продължава с забавно 

- увеселителна програма. Избира се „Цар на лозарите” за 2019 година 

Сирни заговезни –провеждане на обичая „Мечка”. Посещаване на 

домовете с пожелание за здраве и дълголетие. Набираните средства се 

използват за подпомагане на певческата група 

Март 

1 март - Ден на самодееца. Тържество в клуба на читалището. 

8 март - Международен ден на жената. Тържество в клуба на читалището 

с викторина и весела част 

Април 



Великден – от 12:00 часа тържество в салона на читалището с програма на 

певческата група и весела част. Избор на най-красиво яйце. 

май 

24 май – Празник на читалището. От 10:00 часа закичване с цветя на 

читалищната сграда, програма на певческата група и весела част. 

Юни 

Участие на читалището в традиционния събор на народните читалища от 

община Елена с програма на певческата група. 

Август 

Илинден - Традиционен празник на селото – тази година ще бъде 

отбелязан 90 години юбилей от създаване на читалището. Тържеството се 

провежда първата събота от месец август. От 20:00 часа програма на 

певческата група. От 21:00 часа забавно – увеселителна програма с 

оркестър. 

Декември 

24 декември – Бъдни вечер. От 19:00 часа провеждане на обичая 

„Коледуване“. 

25 декември – от 14:00 часа тържество и посрещане на Дядо Коледа. 

Целогодишно: 

Поддържане на читалищната сграда в добър вид 

Активно участие на читалището в подготовката и честването на 

всички местни и традиционни празници в селото 

Обогатяване репертоара на певческата група и участие в повече изяви – 

общински, регионални и национални събори. 

НЧ 

„Надежда  

- 1942“  

с. Бадевци 

 

1. Текущи ремонти: 

а. Боядисване и ремонт на едната гримьорна зад сцената. 

б. Ремонт и възстановяване на вътрешната инсталация, 

в. поддръжка на парка до читалището 

2. Библиотечна дейност: 

а. Закупуване на нови книги 

б. Закупуване на секцияза подреждане на книгите в библиотеката 

3. Краеведска дейност: 

а. Събиране на данни за селото с оглед осигуряване на информация на 

заинтересованите лица 

4. Културно-масова дейност: 

а. Организиране и провеждане на традиционния събор през месец май; 

б. Оказване на помощ при организиране на родови срещи; 

в. Честване на Коледа, Нова година и други празници. 

г. Оказване на помощ при погребения и помени; 

5. Организационна дейност: 

а. Контрол по финансово-счетоводната дейност; 

б. Поканване на бизнесмените в селото за подпомагане 

в. Провеждане на годишно отчетно събрание, 

г. Кандидатстване за средства от проекти и програми на Министерство на 

културата. 

6. Други: 

а. Поддържане на гробищния парк на селото; 

б. Да се уточни собствеността на кухненския блок  който се намира в 

читалището 

НЧ януари 



„Ива

н 

Ком

итов 

– 

1976

”  

с. 

Каме

нари 

 

Сурвакари. 

Бабинден 

Март 

Баба Марта 

Ден на жената 

Първа пролет 

май 

Традиционен събор на с. Каменари 

Празник на НЧ „Иван Комитов - 1976” и Ден на славянската писменост и 

на българската култура 

юни 

Ден на детето 

декември 

Коледа 

Новогодишна забава - томбола и програма за децата 

НЧ 

„Съзнание 

– 2012”  

с. Яковци 

 

1. О

рганизиране на Бабинден 

2. Организиране на Трифон Зарезан 

2. П

разнуване на 8-ми март 

3. О

рганизиране почистване на язовир Йовковци в местността 

Вълчевски ръкав 

4. П

осрещане на Първа пролет 

5. О

рганициране на традиционен сбор в с. Яковци 

6. Ч

естване на Никулден 

7. Ч

естване на коледа и Нова година 

НЧ 

„Съгласие 

– 2014“ 

 с. 

Блъсковци 

 

Деня на родилната помощ 

Февруари 

Честване Деня на лозаря Трифон Зарезан 

Участие в празника „Трифон Зарезан“ в Марянската изба 

Март 

Отбелязване на първия пролетен празник – Баба Марта 

Честване международния Ден на жената 

Посрещане на Първа пролет с излет в планината 

Април 

Отбелязване на 1 април - Ден на хумора 

Освещаване на върбови клонки в църквата „Свети Димитър“ и раздаване 

Лазаруване по селата 

Организирано боядисване на яйца на Велики четвъртък в кметството 

Направа на изложбаот великденски яйца и награждаване на участниците 

Водосвет и христосване с червени яйца на Великден в църквата „Свети 

Димитър“ 

Май 

Организиране на Втори празник на мекицата 

Юни 



Организирано посещение на черковището в с. Търкашени. Водосвет 

Отбелязване на традиционния празник Свети дух в с. Марафелци. 

Посещение на черковището. Водосвет. 

Отбелязване на траздзиционния празник Свети Дух в село Марафелци. 

Посещение на черковището Водосвет 

Участие на групата за народни песни в общинския събор на читалищата 

Юли 

Провеждане на Пети празник на шарената черга, старите занаяти и 

народния бит“ 

Август 

Организиране на традиционния събор в с. Търкашени за шеста поредна 

година. Участие на групата за стари градски и народни песни 

Септември 

Участие на групата „Гласовете на Зинзъра“ във фестивал /конкурс за 

народни песни 

Октомври 

Честване на храмовия празник на църквата „Свети Димитър“ в с. 

Блъсковци 

Ноември 

Организирано честване на Деня на плодородието 

Декември 

Честване на Никулден 

Коледни и новогодишни тържества 

 

Забележка: Планът е изготвен на база предложенията на председателите на 

общинските читалища съгласно чл. 26а от ЗНЧ 

 

 


