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Приложение 

П Р О Г Р А М А  

ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В  

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

I. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел за 

2022 г. е разработена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, 

съгласно представените от председателите на народните читалища в срок до 10 ноември 

2021 г. насоки за дейността им през 2022 г. 

 Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел цели 

обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата, като важни 

обществени институции, реализиращи културната идентичност на община Джебел, 

региона и страната. Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните 

дейности. 

Народните читалища в община Джебел са важна институция в развитието на 

местната култура и носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, 

образование, възпитание и благотворителност. Утвърждават се като място за общуване 

и участие в различни творчески занимания и изкуства на потребители от различни 

възрастови групи. 

Предизвикателствата пред които е поставен целият свят във връзка с пандемията 

от COVID-19 влияе и ще продължава да влияе и върху дейността на читалищата, като 

чрез програмата и адекватни дейности, съобразени с противоепидемичните изисквания 

ще се работи за успешно продължаване на работата им. 

На територията на община Джебел функционират шест читалища с общата 

субсидирана численост на персонала за всички читалища 18 щатни бройки. 

НЧ „Христо Смирненски 1924 г.“ гр. Джебел 

НЧ „Димитър Благоев 1963“, с. Припек 

НЧ „Родопска искра 1936“, с. Мишевско 

НЧ „Прогрес 1955“, с. Рогозче 

НЧ „Дружба 1971“, с. Устрен 

НЧ „Д-р Емануил Рангелов 1969“, с. Плазище 
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 Всичките шест читалища са съдебно регистрирани съобразно изискванията на 

Закона за народните читалища и са вписани в Регистъра на народните читалища към 

Министерството на културата. 

 Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска 

цел. В дейността им могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения 

на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Читалището се управлява от общото събрание, настоятелството и проверителната 

комисия. Общото събрание се състои от всички членове на читалището, имащи право на 

глас. Съгласно чл. 14 ал. 2 от Закона за народните читалища решенията на общото 

събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за 

читалищата се регулират и разпределят между тях от комисия, определена със заповед 

на кмета на общината и по механизъм, определен от Министерството на културата, като 

средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл. 23, 

ал. 1 от Закона за народните читалища. 

II. Основни цели и задачи 

Основна цел на Програмата 

Настоящата програма  има за цел  подпомагане организирането и реализацията на 

комплекса от дейности, както и оказване на съдействие за повишаване активността на 

читалищните ръководства, с цел създаване на благоприятна творческа среда за учене 

през целия живот за всички възрастови групи, ползващи услугите на народните 

читалища. 

Основни цели на читалищата 

1. Удовлетворяване на всички потребности и интереси, свързани с духовното и 

културно израстване на населението, с приобщаването им към световното културно 

наследство и глобалното информационно общество. 

2. Развитие на читалищата като важни обществени институции, имащи значение 

за развитието на местните общности, като фактор за местното културно, образователно 

и информационно развитие.  

3.Разнообразяване и обогатяване на културния живот, социалната и 

образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си. 

4. Превръщане  на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно обслужване на населението, чрез ускорено навлизане в дейността им на 

съвременните информационни технологии като предоставят услуги за всички социални 

и възрастови групи на населението.  

5. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, 

свързани с реализация на личността и повишаване компетентността на гражданите. 
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6. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, реализиране на 

успешни социални практики и дарителски акции, повишаване на ролята на читалищата 

за социална и културна интеграция на различни социални общности. 

Основни задачи 

Развитието на читалищната дейност в община Джебел ще продължи в 

изпълнението на следните основни задачи: 

1. Подпомагане на читалищни дейности и търсене на нови форми за тяхното 

развитие. 

2. Читалищата да станат общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението чрез ускорено навлизане на 

съвременните комуникационни и информационни технологии. 

3. Подобряване на условията за развитие на художествената самодейност 

4. Насърчаване съвместната работа на народните читалища с общинска 

администрация, кметствата, училищата, детските градини, ЦПЛР ОДК и 

предприятията от общината. Изграждане и планиране на повече съвместни 

инициативи и партньорства при реализиране дейности на различни нива. 

5. Привличане на повече младежи към дейностите на читалищата. 

6. Запазване на родовата памет и съхраняване на традициите с цел предаване на 

нематериалното културно наследство на следващите поколения. 

III. Основни дейности 

Дейностите на читалищата на територията на община Джебел са подчинени на 

противоепидемичните мерки и ограниченията, поради пандемията от COVID - 19. 

Поради това част от плануваните събития в програмите на читалищата, могат да се 

проведат онлайн.  

Библиотечна дейност 

Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. В 

библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за 

обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те 

осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за 

привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене 

и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с помощта на различни 

методи и форми на работа (уреждане на кътове с литература, срещи с ученици и деца, 

литературни четения и др.), се създават условия за пълноценно използване на 

библиотечния фонд. 

С навлизането на информационните технологии компютрите стават все по-

необходими в ежедневната работа. Достъпът до информация, знания, комуникация и 

учене през целия живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни и 

интернет услуги. 
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Основните задачи и усилия в библиотеките ще бъдат насочени към: 

- превръщането на библиотеките в информационно-образователни центрове за 

хората от различни възрасти; 

- попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни 

заглавия от различни области на знанието 

- популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител, включване на 

библиотеките в седмицата на детската книга 

- утвърждаване на библиотеките като обществени, информационни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп за всички до многообразието на знания, 

идеи и мнения. 

- подобряване на условията в читалищните библиотеки и разширяване на 

тяхната дейност в условията на пандемия 

- поддържане и подобряване на необходимите условия за функционирането на 

глобалните библиотеки обособено към четири от читалищата, където 

продължава работата по програмата.  

- търсене на нови възможности за извършване на социални дейности и услуги, 

както в града така и в селата. 

Конкретните дейности, които ще изпълнява всяко едно читалище на територията 

на общината са:  

1. НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

- участие в програма „Глобални библиотеки“ 

- извършване на социални услуги и дейности в града 

- колективни четения и обсъждания на книги в детски отдел 

- обогатяване на библиотечния фонд с нова литература съобразена с интересите 

на читателите 

- награждаване на редовните читатели с книги с цел увеличаване на интереса 

към четене на книги и посещения в библиотеките. 

2. НЧ „Димитър Благоев 1963“, с. Припек 

-актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез 

закупуване на нова литература, абонаменти, дарения, кандидатстване с проект пред 

Министерството на културата и други организации 

-организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви 

групи (деца, ученици, възрастни) 

-обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини 

-предоставяне на онлайн информация и представяне на презентации, посветени 

на значими събития и личности 

-организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в 

библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и повишаване 

на читателския интерес към книгата 

-обогатяване знанията на библиотекаря чрез участие в организирани обучения 
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3. НЧ „Родопска искра 1936“, с. Мишевско 

- актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез 

закупуване на нова литература и дарения 

- организиране на литературни четения, с посещения на хората от селото в 

библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и 

повишаване на читателския интерес към книгата 

- развитие на краеведската издирвателската дейност в читалището 

 

4. НЧ „Прогрес 1955“, с. Рогозче 

- задоволяване потребностите на редовните читатели и посетители на 

библиотеката с нова литература и периодични издания 

5.НЧ „Дружба 1971“, с. Устрен 

-обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини 

-обогатяване на библиотечния фонд 

6. НЧ „Д-р Емануил Рангелов 1969“, с. Плазище 

- обогатяване на библиотечния фонд 

- изготвяне на табла и кътове с новите книги 

- възпитаване на интерес и култура за четене, задоволяване на потребностите 

на редовните читатели и посетители. 

Културно-масова дейност 

Читалищата организират изяви по различни поводи, чествания, годишнини от 

местен и национален характер. За реализирането на инициативите се търси подкрепата 

на детски градини, училищните ръководства и местни организации, с които се работи на 

добро ниво. Читалищата имат традиции в работата си с децата, младите хора и 

възрастните и това ще продължи, с цел разнообразяване на техния живот. 

През 2022 г. културно масовата дейност на читалищата от община Джебел ще се 

осъществява чрез: 

- отбелязване на всички национални и местни празници; 

- организиране на концертни програми и изяви свързани с годишнини и 

традиционни празници на различните етноси от района; 

- организиране на мероприятия с младежите, учениците и децата-конкурси, 

състезания, викторини и др., посветени на различни актуални теми и 

годишнини; 

- организиране на срещи с интелектуалци (писатели, поети, художници) и 

представяне на техни произведения; 

- активно участие на всички читалища от общината в реализиране на 

мероприятията заложени в програмата и културния календар за 2022 г. 
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Културна дейност на читалищата от община Джебел през 2022 г. 

НЧ „Христо Смирненски 1924 г.“ гр. Джебел 

Януари 

- Въвеждане на библиотечния фонд в ЕК на библиотеката 

- Изготвяне на библиотечни витрини и кътове (за бележити дати, за кръгли 

годишнини и новопостъпили книги) 

-„Гостуващи библиотечни сандъчета“ – инициатива насърчаваща четенето с деца 

от детските градини и ученици от 1 до 4 клас 

Февруари 

- 19.02.2022 г.-Деня на обесването на Васил Левски (слово, поднасяне на венци и 

музикална програма пред баралефа на Васил Левски, конкурс-рецитал със стихове 

за Васил Левски) 

- 21.02.2022 г.- Международен ден на майчиния език (песни, танци, есета, стихове, 

рисунки и др.) 

- Представяне на посмъртно издадената първа книжка „Среща“ на Пепа Лесинска 

Март 

- Баба Марта (закичване на мартеници с ученици по дръвчетата, закичване на 

мартеници с Баба Марта в общинска администрация, предприятията и граждани 

по площада) 

- Тържествено честване на 3-ти март - Освобождението на България (слово и 

концертна програма от групите в читалището ЦПЛР ОДК, училищата в града и 

общината) 

- Честване на 8-ми март- Международен ден на жената (поздравителен адрес към 

жените) 

Април 

- Мероприятия свързани с детската книга и изкуства за деца  (прожекции на 

филми в детския отдел, награждаване на активните читатели от детския отдел 

през годината, приемане на първите класове като нови читатели в библиотеката) 

-Творческа среща с писателката Маргарита Павлова 

Май 

-Мероприятия по повод провеждането на Национална библиотечна седмица под 

наслов „Библиотеката ще ти помогне“ (викторина, поход до крепостта Устра, 

презентация на тема „Устра – Родопският Царевец“) 
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- 24 май –Ден на славянската писменост и култура (слово, концертна програма от 

групите в читалището, ЦПЛР ОДК , училища и детски градини от общината) 

-Концерт за Рамазан Байрам 

Юни 

- 1-ви юни-Ден на детето (детско шоу програма с деца от 4-ри до 8 годишна 

възраст) 

- 2-ри юни -Патронен празник на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел 

- Откриване на лятна читалня в детския парк на площад 19-май на тема „Обичаш 

ли да фантазираш и да измисляш истории“ (разговор, събеседване с децата, 

рисунка по прочетена любима приказка) 

Юли 

- Концерт по случай Курбан Байрам 

- Рисунка на асфалт 

Август 

-Джебелски празници (състезания, концерти, изложба с рисунки и кулинария и 

др.) 

Октомври 

- Участие в селищния празник на с. Душинково с групите към читалището 

- Децата, училището, книгите и библиотеката-разговор с децата от 7-те и 8-те 

класове при СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел 

Ноември 

- 1-ви ноември –Ден на народните будители 

Декември 

- Коледуване (поздрав от коледарската група при читалището към общинска 

администрация, училища, детски градини и предприятията в града, коледуване от 

голяма мъжка група по домовете, коледен-новогодишен концерт от групи към 

читалището, ЦПЛР ОДК, училища и детски градини) 

-Обособяване на „Работилница на Дядо Коледа“ – запознаване на децата с 

коледните и новогодишни обичаи, изработване на коледна и новогодишна украса 

и новогодишни картички 
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НЧ „Димитър Благоев 1963“ с. Припек 

Януари 

-03.01.2022 г. - Витрина посветена на 174 г. от рождението на Христо Ботев – поет, 

публицист, революционер, национален герой 

Февруари 

-04.02.2022 г. – Витрина посветена на 102 години от рождението на Леда Гео 

Милева – българска поетеса, преводач, общественик, автор на стихове и пиеси за 

деца 

-18.02.2022 г. – Витрина, викторина и конкурс за рисунка по случай 149 години 

от обесването на Васил Левски, Апостол на свободата 

-25.02.2022 г. - Работилница за мартеници. 

Март 

-Витрина за „Баба Марта“ 

-Ден на самодееца – конкурсна програма с участието на деца и ученици 

-03.03.2022 г. – Национален празник на Република България – празнична програма 

-08.03. 2022 г. – Международен ден на жената – празнични мероприятия с 

училището и детската градина 

-24-30.03.2022 г.  – Седмица на детската книга – литературно четене, изложби, 

срещи, викторини 

-25.03.2022 г.  – Отчетно събрание на Настоятелството 

Април 

- 01.04. - Витрина и четене на приказки по случай 217 години от рождението на 

Ханс Кристиан Андерсен – детски писател 

-19.04.2022 г.   - Работилничка за великденски яйца и картички, витрина 

Възкресение Христово 

-23.04.2022 г.   – Великден – конкурсна програма с участието на деца и ученици 

- 22.04.2022 г.   – Витрина за Международния ден на земята 

-23.04.2022 г.   - Световен ден на книгата и авторското право – маратон на четенето 

с ученици от местното училище, четене на открито, връчване на приза „Читател 

на годината“ 

Май 

-01.05.2022 г. – Международен ден на труда – витрина 
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- 20.05.2022 г. – „Вече сме читатели“ – записване на първокласниците за читатели 

в библиотеката 

- 24.05.2022 г. – Ден на славянската писменост и култура – витрина и тържество 

съвместно с училището 

- 28.05.2022 г. – Традиционен събор на с. Припек 

Юни 

- 01.06.2022 г. – Международен ден на детето – витрина, рисунка на открито, игри 

и забавления зя децата 

- 02.06.2022 г. - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

Отечеството – витрина 

- 24.06.2022 г. – 172 години от рождението на Иван Вазов – български поет, 

писател и драматург, наричан „Патриарх на българската литература“ – витрина 

Юли/Август 

- Лято в библиотеката – мероприятия (колективно четене на книги, прожекции на 

филми, рисунки на любим герой, приказка, четене на открито, акция за събиране 

на невърнати книги) 

Септември 

- 06.09.2022 г. - 137 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество 

България – витрина 

-22.09.2022 г. – Независимостта на България – витрина 

Октомври 

-Подреждане и почистване на библиотечния фонд 

Ноември 

- 01.11.2022 г. – Ден на народните будители  - витрина 

- 04.11.2022 г. – 142 години от рождението на Йордан Йовков – български писател 

и драматург, класик на българската литература 

- 18.11.2022 г.– Ден на християнското семейство – витрина 

Декември 

- 01.12.2022 г. – Световен ден за борба със СПИН – витрина 

-седмица на четенето 

- 05.-20.12.2022 г. – Конкурс за най-оригинално писмо до Дядо Коледа 

- 23.12.2022 г.– Витрина и коледен концерт с участието на деца, ученици, 

самодейни групи 
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-29.12.2022 г. – Общоселско тържество  

НЧ „Родопска искра 1936“ с. Мишевско 

- 21.01.2022 г. Бабин ден-народно увеселение и пресъздаване на обичая „Бабин 

ден“. 

- 19 февруари-Обесването на Васил Левски-кът с книги за живота и делото на 

Апостола 

- 1-ви март-Баба Марта-изработване на мартеници с жените и децата от селото 

- 03.03.2022 г. - Национален празник на България 

- 08.03.2022 г. - Международен ден на жената (парти с жените от селото) 

- 01 - 09.04.2022 г. - Празници на детската книга 

- 24.05.2022 г. - Ден на българската просвета и култура-кът с книги 

- 01.06.2022 г. - Ден на детето-рисуване по асфалт с децата от селото 

- 06.09.2022 г. - Ден на Съединението на България-изложба с книги 

- 136 години от рождението на Ран Босилек-изложба на негови произведения 

- 22.09.2022 г. - Ден на независимостта-кът с книги 

- 01.11.2022 г. - Ден на народните будители 

- Коледни и новогодишни празници-организиране и провеждане на парти с 

жените от селото. 

НЧ „Прогрес 1955“ с. Рогозче 

- 19 февруари-Обесването на Васил Левски-кът в библиотеката за живота и делото 

на Апостола 

- 1-ви март – Посрещане на Баба Марта с децата от ДГ „Рай“ с. Рогозче 

- 03.03.2022 г. – Освобождението на България 

- Месец април – седмица на детската книга 

- 24 май – Ден на славянската писменост и култура 

- „Йаран Байрам“ с. Душинково (месец октомври) 

- Подреждане на витрина и кът в чест на бележити дати 

- Коледни и новогодишни празници 

 

НЧ „Дружба 1971“ с. Устрен 

Читалището ще участва активно в реализирането на мероприятията в селото както 

следва: 

- 19 февруари - Обесването на Васил Левски 

- 01.03.2022 г. - Баба Марта 
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- Тържествено отбелязване на 3-ти март 

- Честване на 8-ми март - Международен ден на жената 

- Провеждане на мероприятия свързани със седмицата на детската книга 

- Тържествено отбелязване на 24-май – Ден на славянската писменост и култура 

- 1-ви юни – Международен ден на детето 

- Празнуване на Рамазан Байрям 

- Коледно и новогодишно тържество 

 

НЧ „Д-р Емануил Рангелов 1969“ с. Плазище 

Читалището ще участва в реализирането на мероприятия в селото 

- Честване на бележити дати и годишнини 

- 01.03.2022 г. - Баба Марта 

- Честване на 8-ми март - Международен ден на жената 

- Изготвяне на изложби 

- Организиране и провеждане на майските празници 

Художествена самодейност 

Една от най-важната и съществена част от дейността на читалищата е грижата за 

развитие на любителското художествено творчество. Дейността се развива от 

читалищата на територията на общината, в различна степен и на различни нива в 

зависимост от възможностите и желанията на потребителите. Читалищата в селата 

участват в организирането на празници на общността и реализират местни събития, 

съгласно изготвен годишен план за действие. Дейностите често се осъществяват 

съвместно с кметствата, детските градини, училищата в населените места. 

Разкритите групи за народни танци, групите за балет и други форми са достъпни 

и дават възможност за културна и социална интеграция на различни групи от общността. 

Особено важно е читалищата и техните ръководства да провокират активното включване 

на младите хора в различни  любителски състави, както и за осмисляне свободното време 

на учениците през лятната ваканция, това ще допринесе за издигане на тяхното 

образование и ще обогати културното развитие на общината. 

НЧ „Христо Смирненски 1924“, гр. Джебел 

През 2022 г. към НЧ „Христо Смирненски 1924 г.“ гр. Джебел ще работят 

следните самодейни състави: 
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- Една група за модерен балет;  

- Две групи за народни турски танци; 

- Една женска група за народни танци; 

- Една група за български народни танци с ученици; 

- Две коледарски групи 

Групите взимат участие във всички общински, регионални и национални 

празници. 

 

НЧ „Димитър Благоев 1963“, с. Припек 

- Организиране на клубове, певчески и танцови състави, духова музика 

- Активно участие на художествено-творческите форми в културните 

мероприятия заложени в културния календар на община Джебел 

-Експониране на изложби, кътове, витрини в чест на бележити дати и събития 

-Тържествено честване на националните празници 

- Тържествено организиране и честване на традиционния събор на село Припек 

през месец май с богата и разнообразна програма 

- Постоянна работа с групи за самодейни песни и танцови групи с цел 

продължаване на традициите в село Припек 

- Участие в различни фолклорни и певчески фестивали и празници в региона, 

страната и чужбина 

НЧ „Родопска искра1936“ с. Мишевско 

- Кръжок за изработване и шиене на гоблени 

Работата на читалищата в община Джебел през 2022 г. ще бъде насочена и в 

разкриване на нови форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и 

възрастните, чрез участието им в читалищни танцови групи и състави. Техните 

художествени изяви на сцената ще бъдат важна част при формирането на културното 

пространство в обществото. 

Работа по проекти 

Дейностите по отношение на разработването на проекти и включването в 

различни програми са все още незадоволителни. Общината е партньор и винаги ще 

подпомага  усилията на читалищата в тази насока. Кандидатстването по различни 

програми с проекти за допълнително финансиране на дейностите им ще допринесе за 

задоволяване на определени обществени потребности. 

Това е възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел чрез 

осигуряване на алтернативно финансиране. При възможност читалищата ще 

кандидатстват за Допълващата субсидия от МК за развитие на художествено-

творческата дейност, поддържане, ремонт на читалищни сгради, обогатяване на МТБ и 

библиотечния фонд на библиотеките към читалищата. 
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Дейности по програмата през 2022 г. 

Дейност Срок Отговорник 
Източник на 

финансиране 

Библиотечна дейност 

1.Уреждане и поддържане на 

обществените библиотеки  

постоянен читалищата собствени 

средства   

2. Обогатяване на библиотечния фонд на 

читалищните библиотеки чрез закупуване 

на нова литература, абонамент и акция за 

дарения на книги 

постоянен читалищата собствени 

средства, 

национални и 

европейски 

проекти и 

програми   

3. Мероприятия за повишаване на 

читателския интерес-представяне на нови 

книги, срещи-разговори, литературни 

четения, изложбени кътове с книги и др. 

Прояви посветени на Седмицата на 

детската книга 

постоянен читалищата собствени 

средства 

4. Предоставяне на компютърни и 

интернет услуги за населението 

постоянен читалищата собствени 

средства 

5. Организиране на тържествено 

приемане на първите класове като нови 

читатели в библиотеката 

Месец 

април и 

май 

НЧ „Христо 

Смирненски 

1924“ гр. 

Джебел,  

НЧ 

„Димитър 

Благоев 

1963“, с. 

Припек 

собствени 

средства 

Културно-масова дейност 

1.Организиране и провеждане на 

мероприятия, свързани с общински, 

регионални и национални празници.  

постоянен читалищата собствени 

средства и 

община Джебел 

2. Честване на традиционни, религиозни и 

професионални празници-Бабин ден, 

Трифон Зарезан, Рамазан Байрам, Курбан 

Байрам, Великден, Коледа и др. 

постоянен читалища собствени 

средства 

3. Селищен празник - Традиционен събор 

в с. Припек 

май НЧ 

„Димитър 

Благоев 

1963“, с. 

Припек 

собствени 

средства и 

кметство с . 

Припек 
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4. Селищен празник - Традиционен събор 

в с. Мишевско 

юни НЧ 

„Родопска 

искра 1936“, 

с. Мишевско 

собствени 

средства и 

кметство с. 

Мишевско 

5. Селищен празник в с. Душинково 

/Йаран Байрам“/ 

октомври кметство с. 

Душинково 

община Джебел, 

кметство с. 

Душинково 

6.Чествания на бележити дати и 

годишнини 

постоянен читалищата собствени 

средства и 

община Джебел 

7.Организиране и провеждане на 

образователни инициативи с местното 

население и младите хора 

постоянен читалищата собствени 

средства 

8. Включване в инициативи организирани 

от община Джебел 

постоянен община 

Джебел 

община Джебел, 

собствени 

средства 

Художествена самодейност 

1. Развиване и подпомагане дейността на 

съществуващите самодейни групи и 

кръжоци 

постоянен читалищата собствени 

средства, 

кандидатстване 

по проекти 

2.Разкриване на нови форми на 

любителско творчество 

постоянен читалищата собствени 

средства 

3.Участия във фестивали, конкурси, 

събори на общинско, регионално и 

национално ниво 

постоянен читалищата собствени 

средства 

4. Привличане на повече млади хора в 

любителските читалищни групи и 

състави 

постоянен читалищата собствени 

средства 

Повишаване на квалификацията и надграждане на знанията на персонала 

1. Участия в обучения и срещи от външни 

организации 

постоянен Външни 

организации 

собствени 

средства, средства 

от външни 

организации 

2. Организиране на обучения и семинари 

с подкрепа на партньори 

постоянен читалищата собствени 

средства и други 

3. Проучване на добри практики от 

водещи културни организации и 

възможности за тяхното прилагане 

постоянен читалищата собствени 

средства 

4.Повишаване квалификацията на 

служителите в читалищата 

постоянен читалищата, 

Регионалната 

библиотека 

„Н. Й. 

собствени 

средства и други 
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Вапцаров“, 

гр. Кърджали  

Поддръжка, ремонт и модернизиране на МТБ 

1. Кандидатстване по проекти и програми 

с цел набавяне на финансови средства за 

подобряване на материално-техническта 

база на читалищата  

постоянен читалищата собствени 

средства, 

програми 

Работа по проекти    

1. Участие в проекти на Министерството 

на културата 

постоянен читалищата собствени 

средства 

2. Разработване на проектни предложения 

и кандидатстване по програми 

   

Партньорства 

1.Насърчаване и активизиране на 

съвместната работа на читалищата с 

общинска администрация, училища, 

детски градини, ЦПЛР-ОДК, НПО, 

предприятията в общината и др.  

постоянен читалищата собствени 

средства 

IV. Финансиране 

Обезпечаването на читалищните дейностите през 2022 г. ще се осъществява чрез 

финансиране от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона за 

народните читалища и указания на Министерството на културата; 

- Общинско финансиране – културен календар на община Джебел за 2022 г.; 

- Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европейски 

програми и проекти; 

- Други източници (членски внос, дарения, такси и др.) 

V. Материално- техническа база 

Важно условие за развитие на читалищната дейност е материално-техническата 

база. Тя включва сграден фонд, оборудване и обзавеждане на библиотеки, салони, зали 

и други помещения. Общата тенденция е амортизиран и остарял сграден фонд и 

техническо оборудване, което води до необходимостта от подмяна, ремонти и 

закупуване на ново оборудване. 

ОбА гр. Джебел е сключила договор за ремонт на сградите на НЧ „Христо 

Смирненски 1924“ гр. Джебел, НЧ „Димитър Благоев 19634 с. Припек и НЧ „Родопска 

искра 1936“, с. Мишевско. Ремонтните дейности са предвидени да бъдат извършени до 

средата на 2022 г. 

Основните цели в тази насока са: 



16 
 

- поддържане, обогатяване и модернизиране на материално-техническата база на 

всички читалища от община Джебел; 

- поддържане на добра хигиена в сградите на читалищата; 

- опазване на имуществото на всяко едно читалище; 

- чрез участия в различни донорски програми, проекти или финансиране от 

общинския бюджет да се търсят начини за подобряване на материалната база и създаване 

на оптимални условия за работа в читалищата. 

 

VI. Партньорства 

Основни партньори на читалищата са: община Джебел, кметствата в населените 

места, училищата, детски градини, ЦПЛР-ОДК, ЦОП и др. 

Принципите от които ще продължават да се ръководят читалищата в отношенията 

си със своите партньори са отзивчивост, отговорност, и коректност. 

VII. Заключителна част 

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 

цели, задачите и основните дейности. Успешното им осъществяване ще спомогне за 

опазването и съхраняването на културно-историческото наследство във времето на 

глобализация.  

Програмата ще има съществен принос за развитие на образованието и културата 

и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и в съвременни 

информационни центрове и привлекателно място за хората.  

И през 2022 г. всички дейности ще бъдат съобразени с разпространението на 

COVID – 19 и мерките, които ще бъдат спазвани. 

Изпълнението на поставените цели и задачи в Програмата за развитие на 

читалищната дейност в община Джебел през 2022 г. изисква да се обединят усилията и 

ресурсите на всички страни, участващи в нейната реализация. 

 

Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и 

изготвена на база на изготвените и внесените предложения за дейността на народните 

читалища от община Джебел за 2022 г. 

Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-общите положения, 

залегнали в плановете на отделните читалища. 

Програмата е приета с Решение № 250 от 27.01.2022 г. на общински съвет Джебел 


