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ВЪВЕДЕНИЕ 

Утвърдило се във втората половина на 19 век като просветен и културен център, 
българското читалище е уникално по своята същност. Оцеляло е през вековете и днес е 
със съвременен облик, който се гради върху основите на най-ценни традиции, запазени 
през годините. 

Настоящата Програма е разработена  в съответствие с изискванията на  чл. 26а, ал. 2 от 
Закона за народните читалища и е съобразена с направените от председателите на 
читалищата предложения за дейността  през 2013 г.   

На територията на община Елена развиват дейност 18 народни читалища: 

 НЧ "Напредък- Елена -1863" гр. Елена 

 НЧ "Надежда -1904 " с. Тодювци 

 НЧ "Надежда - Беброво -1870" с. Беброво 

 НЧ "Просвета - 1927" с. Дрента 

 НЧ "Просвета -  Разпоповци-1881" гр. Елена 

 НЧ "Просвета 1897" с. Палици 

 НЧ "Наука - 1899" с. Костел 

 НЧ "Наука - 1900" с. Марян 

 НЧ "Пробуда - 1903" с. Илаков рът 

 НЧ "Развитие -  Руховци-1914" с. Руховци 

 НЧ "Иван Комитов-1976" с. Каменари 

 НЧ "Искра 1900" с. Константин 

 НЧ "Хр. Смирненски-1890" с. Чакали 

 НЧ "Св.св.Кирил и Методий 1928 г." с. Буйновци 

 НЧ "Събуждане 1894” с. Средни колиби 

 НЧ "Надежда-1942” с. Бадевци 

 НЧ "Надежда 1927” с. Шилковци 

 НЧ „Съзнание-2012” с. Яковци 

Всички читалища са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните 
читалища към Министерството на културата.  
 
 І.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското 
общество. 
2. Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с 
културно-просветни, информационни, социални и граждански функции. 
3. Утвърждаване на традиционните читалищни дейности и търсене на нови форми за 
тяхното развитие чрез ускорено навлизане на съвременните комуникационни и 
информационни технологии. 
4. Проучване, възстановяване и запазване на обичаите и традициите в районите; 
5. Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални 
практики и дарителски акции 
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ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Библиотечно обслужване 

1.1. Осигуряване на библиотечно – информационно обслужване на гражданите от 
съответните населени места. 
1.2. Максимално използване възможностите  за актуализиране и обучение на 
библиотекарите чрез проекта „Глобални библиотеки”. 
1.3. Закупуване на нова литература и периодични издания. 
1.4. Търсене на начини за приобщаване на децата и подрастващите към света на 
книгите. 
1.5. Извършване на краеведска дейност. 
1.6. Подобряване на условията в читалищните библиотеки. 
1.7. Организиране на кътове и изложби, посветени на годишнини свързани с 
исторически дати и личности.  
 
2. Културно-масова дейност 

2.1. Честване по подходящ начин на официални и традиционни празници, събори,  
годишнини,  подреждане на тематични изложби, витрини и кътове.   
2.2. Организиране на концертни програми и изяви,  свързани със съхраняването, 
развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи. 
2.3. Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните 
мероприятия. 
2.4. Организиране на  разнообразни събития  с  деца и младежи. 
2.5. Събиране и разпространяване на знания за родния край. 
2.6. Проучване на архивни документи за историята на района и тяхното 
разпространяване сред населението по подходящ начин. 
 
3. Художествена самодейност 

Читалищата в общината дават възможности за изява на талантливите хора и за  
развитието  на любителското художествено творчество. Изградените художествени 
самодейни състави осъществяват богата  творческа дейност и имат многобройни изяви. 
Художествената самодейност в община Елена се развива под различни форми. 

3.1. Временни самодейни художествени състави се сформират  за провеждане на 
местни обичаи- Силвестър, Ладуване, Сурвакан, Коледуване и други. Тези състави се 
събират само за определен период, докато трае подготовката и провеждането на 
проявата, после се разформироват.   

3.2 Постоянно действащи самодейни художествени състави има в читалищата в 
Елена, Беброво, Константин, Чакали, Марян, Костел, Палици, Буйновци, Илаков рът и 
Руховци, Разпоповци.  

3.3 Акценти в  художествено-творческата дейност: 
3.3.1. Повишаване на художествено-творческите постижения на самодейните състави и 
индивидуални изпълнители.    
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3.3.2. Създаване на самодейни състави, кръжоци, клубове и други форми на 
художествена самодейност в читалищата в по-големите населени места. 
3.3.3. Създаване и развитие на форми на художествено творчество сред децата и 
младежите. 
3.3.4. Активно участие на читалищните състави и индивидуални изпълнители в 
културно – масови прояви в населеното място и общината. 
3.3.5. Подготовка на местни обичаи, организиране и провеждане на качествени 
културни  прояви. 
3.3.6. Участие на читалищни състави и индивидуални изпълнители в общински, 
регионални, национални и други конкурси, прегледи и фестивали по избор и съобразно 
възможностите;   
3.3.7. Участие в общинския празник на народните читалища през месец май  в с. 
Каменари, в традиционния празник на дружеските градове „Балканът пее и разказва” и 
други. 
  
4. Разработване на проекти 

Разработването  на проекти и кандидатстване по различни отворени програми  да заеме 
приоритетно място в дейността на читалищните настоятелства, с цел осигуряване на 
допълнителни средства за обогатяване на материалната база и осигуряване на 
художествената дейност. 
  
5. Подобряване на финансовото състояние и финансово-счетоводната отчетност 

Читалищата набират средства от членски внос, културно-просветна дейност,   субсидии 
от държавния и общинския бюджет, наеми,  дарения  и други приходи. 
Подобряването на  финансовото състояние на читалището да става чрез: 

 реализиране на инициативи за набиране на допълнителни средства от членски 
внос чрез  увеличаване броя на членовете на читалището; 

 използване на възможностите на проекти и програми; 

 наем от  движимо и недвижимо имущество.  
Финансово-счетоводната отчетност да бъде съобразена със законовите норми. Да се 
изготвят месечни и тримесечни финансови отчети, които  да се представят в общината. 
Да се водят грижливо и редовно приходно-разходните документи. В срок до 31 март на 
годината читалищните настоятелства да изготвят финансов отчет за предходната 
година и го приемат на отчетно събрание. 
 
6. Организационна дейност 

Читалищата в община Елена организират своята дейност, спазвайки основните 
принципи в Закона за народните читалища като самостоятелни юридически лица. Всяко 
читалище  поддържа своята членска маса и се ръководи от своя върховен орган – 
общото събрание, а през времето, в което не функционира – от законно избрано 
читалищно настоятелство. Председателите на народните читалища в срок до 10 ноември 
представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.   
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ІІІ. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

Обновяването и поддържането на материално-техническата база и сградния фонд  на 
читалищата  да става чрез  използване на възможности за допълнителни финансови 
средства по програми и проекти. При необходимост читалищните настоятелства  
организират извършване на текущи ремонти. Основна грижа си остава стопанисването 
на наличните музейни експонати, сценичните костюми и библиотечния фонд. 
 
ІV. ПАРТНЬОРСТВА 

Основни партньори в дейността на читалищата са Община Елена, кметствата, кметските 
наместничества, училищата, детските градини, Общински детски комплекс, клубовете 
на пенсионера, НПО и  други организации. 

 
 
  

Настоящата Програма е приета с Решение № 53/25.04.2013 г.,  Протокол  № 4 
от 25.04.2013 г.  на Общински съвет-  Елена. 
 
  
 
  
 


