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ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2018 г.
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Търговище за 2018
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища
(ЗНЧ), въз основа на направените от читалищата в общината предложения за дейността
им през 2018 година. Народните читалища са традиционни самоуправляващи се
български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и
държавни културно–просветни задачи.
В община Търговище съдебно регистрирани са 38 читалища, от които 1 в града,
2 в кварталите – кв. Въбел и кв. Бряг и останалите 35 в селата. Те са вписани и в
Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Народните
читалища са юридически лица с нестопанска цел, които планират и организират
дейността си съгласно ЗНЧ, в съответствие с общинския културен календар и със
своята дейност се утвърждават, като културно-просветни средища с културни,
информационни, социални и граждански функции.
В община Търговище се представиха следните предложения:
- ОНЧ „Напредък-1864“ - гр.Търговище
- НЧ „Йордан Миндов-1892“ -с.Алваново
- НЧ „Будител-1927“ -с.Баячево
- НЧ „Васил Левски-1907“ - с.Бистра
- НЧ „Пробуда-1936“ - с.Божурка
- НЧ „Пробуда-1926“ -кв.Бряг
- НЧ „Развитие-1906“ -с.Буховци
- НЧ „Развитие-1938“- с.Буйново
- НЧ „Надежда-1904“ - с.Вардун
- НЧ „Васил Левски-1925“ -с.Васил Левски
- НЧ „Развитие-1904“ - кв.Въбел
- НЧ „Пробуда-1921“ - с.Голямо Ново
- НЧ „Христо Ботев-1910“ - с.Голямо Соколово
- НЧ „Светлина-1927“ - с.Давидово
- НЧ „Христо Ботев-1927“ - с.Драгановец
- НЧ „Напредък-1903“ - с.Дралфа
- НЧ „Съгласие-1902“ -с.Дългач
- НЧ „Пробуда-1928“ - с.Кралево
- НЧ „Светлина-1931“ -с.Ловец
- НЧ „Михаил Донев-1903“ - с.Лиляк
- НЧ „Минчо Иванов-1912“ - с.Макариополско
- НЧ „Светлина-1913“ - с.Маково
- НЧ „Успех-1921“ - с.Момино
- НЧ „Съзнание-1948“ - с.Миладиновци

-

НЧ „Просвета-1907“ -с.Надарево
НЧ „Самообразование-1911“ –с.Острец
НЧ „Кирил и Методий-1909“ –с.Подгорица
НЧ „Напредък-1928“ – с.Преселец
НЧ „Светлина-1929“ – с.Пресиян
НЧ „Родина-1927“ - с.Пробуда
НЧ „Пробуда-1928“- с.Ралица
НЧ „Искра-1927“ -с.Руец
НЧ „Пробуда-1928“-с.Съединение
НЧ „Развитие-1926“ -с.Стража
НЧ „Светлина-1947“- с.Търновца
НЧ „Светлина-1927“ –с.Черковна
НЧ „Иван Вазов-1908“ - с. Здравец
Не е представено предложение:
НЧ „Асен Златаров-1945“ – с. Росина

На територията на общината, към ОНЧ „Напредък-1864“ – град Търговище,
работи и Регионален експертно-консултантски информационен център /РЕКИЦ/. Целта
му е да подпомага националната политика към читалищата, основана на принципите на
децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско
участие. Осъществява дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия
функционира.
И през 2018 година финансирането на читалищната дейност се осигурява:
- По стандарт от делегираните от държавата дейности;
- Читалищното настоятелство на съответното читалище;
- Бюджета на Община Търговище;
- Чрез алтернативни начини;
Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата
в община Търговище през 2018 година е в размер на 418 750 лева, при 50
субсидирани бройки, като стандартът за една субсидирана бройка е в размер
на 8375.00 лв.
Община Търговище предоставя възможност целогодишно съставите им, да
имат участия, като ги включваме в културните прояви и събития от
общинския културен календар. По този начин им осигуряваме изяви и начин
да се разгърнат и представят през цялата година, да покажат, културните си
продукти и резултати през годината по различни поводи.
Целите на народните читалища са: развитие и обогатяване на културния
живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където
осъществяват дейността си; запазване на обичаите и традициите на
българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването
им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; осигуряване на
достъп до информация.
За постигане на целите, читалищата извършват основни дейности като:
-уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно - филмо - и
видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни
мрежи; развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ,
празненства, концерти чествания и младежки дейности; събиране и

разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на
музейни колекции съгласно Закона за културното наследство; предоставяне
на компютърни и интернет услуги; допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото
законодателство, като използват приходите от нея за постигане на
определените им в устава цели.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ,
ГОДИШНИНИ И ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ 2018
ГОДИНА
ДАТА
02 януари07 февруари

КУЛТУРНА ПРОЯВА
Национален конкурс за кукерска маска и тематична
рисунка

6 януари

Четене на стихотворения
по случай 170 години от рождението на Христо Ботевбългарски поет и революционер
Странички от живота на Христо Ботев

10 януари

13 януари
21 януари

23 януари

2 февруари

Ден на българското кинобезплатни прожекции на български филми
Бабин ден –
отбелязване на празника от самодейци чрез
седенки, пресъздаване на беломорския обичай –
Бабуване, кулинарни изложби и други
Бабин ден –пресъздаване на местен народен обичай
Бабуване и конкурс-изложба „Най-вкусна бабина
питка“
Петльов ден –
възстановка на празника
поздрав с кратка програма

10 февруари

Ден на пчеларя – беседа, размяна на опит
и дегустация на мед

14 февруари

Трифон Зарезан –
зарязване на лозе,
изложба на вина,
дегустация на вино
награждаване на най-доброто вино

ОРГАНИЗАТОР
НЧ„Развитие-1926“
село Стража
НЧ„Развитие-1926“
село Стража
НЧ „Минчо Иванов-1912“
село Макариополско
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
Читалища в селата на
община Търговище
НЧ„Развитие-1926“
село Стража
НЧ „Минчо Иванов-1912“
село Макариополско и
НЧ „Пробуда-1928“
село Съединение
НЧ „Успех-1921“
село Момино

Читалища в селата на
община Търговище

14 февруари

Възстановка на обичаят „зарязване на лозе“
по беломорски

НЧ „Иван Вазов-1908“
село Здравец

14 февруари

Свети Валентин –
четене на любовна лирика
изработване и раздаване

Читалища в селата на
община Търговище

на картички- валентинки

14 февруари

14 февруари
15 февруари
18 февруари
18 февруари

18 февруари

19 февруари

Празник на виното: „Руйно вино да се лее и
любовна песен да се пее“пресъздаване на трудовия ритуал
„зарязване“
конкурс „най-добро домашно вино“
Празник на виното и любовта
Панихида за Васил Левски
Отбелязване на Сирни Заговезни –
прескачане на огньове
Традиционен общоселски празник
„Сирни Заговезни“ –
програма, представяне на обичаите
„хамкане“ и „въртене на оратник“,
състезания, палене на огньове
Празник на кукерските маски на
Сирни Заговезни-кукерско шествие,
представяне на обреда „запалване на
сирнишки огньове“ и обичаят „хамкане“
Годишнина от обесването на Васил Левски –
кътове, табла, беседи,
лекции и колективно четене на творби,
презентации, книго и фотоизложби,
тематични витрини с биографични
материали, рецитали, поднасяне на цветя
за живота и делото
на Апостола на свободата

НЧ „Развитие-1926“
село Стража

НЧ „Будител-1927“
село Баячево
НЧ „Васил Левски-1925“
село Васил Левски
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел
НЧ „Развитие-1926“
село Стража

НЧ „Родина-1927“
село Пробуда

Читалища в селата на
община Търговище

февруари

Подготовка за посрещането на Баба Мартаработилници за изработване на мартеници

февруари

Творческа работилница за изработване
на картички, мартеници, сувенири и други
предмети и организиране на благотворителна изложба

1 март

Баба Марта и Ден на самодееца
закичване с мартеници ,изложби,
беседи,тържества,
творческа среща със самодейци

Читалища в селата на
община Търговище

Трети март –
слово, поклон и поднасяне на цветя
табла, витрини, кътове
рецитали, беседи,

Читалища в селата на
община Търговище

3 март

Читалища в селата на
община Търговище
НЧ „Развитие-1926“
село Стража

4 март

8 март -9 март

поход и издигане на българското знаме
Втори турнир по тенис на маса „Недялко Пенев-Кабака“
Международен ден на жената –
седенки с литературно-музикална програма
кулинарни изложби
картички за мама-моите сръчни ръчички
витрини

НЧ „Развитие-1906“
село Буховци
Читалища в селата на
община Търговище

17 март

„България и българите“ –национална лектория

ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище

22 март

Първа пролет –
излети, походи сред природата,
рисунки и разкази

Читалища в селата на
община Търговище

25 март

Отбелязване на празника Благовещение

Читалища
с. Голямо Ново
с. Дралфа

31 март

Народен обичай „Лазаруване“ – пресъздаване на
Лазаровден

31 март и
1 април

Провеждане на местния народен обичай „Лазаруване“
по къщите

Читалища
с.Кралево
с.Голямо Ново
кв.Въбел
с. Макариополско
с. Голямо Соколово
с.Дралфа
с.Васил Левски
с.Ралица
с.Руец
с.Подгорица
с.Лиляк
с.Ловец
с.Вардун
с.Надарево
НЧ „Развитие-1926“
село Стража

1 април

Отбелязване на Международния ден на хумора и
шегата

Читалища
с.Бистра
с.Съединение
с.Кралево
с. Ловец
кв.Бряг
с.Алваново

2 април

Отбелязване на Международния ден на детската книгамаратон на четене на детска литература,
изложба на рисунки по детски приказки,
детско утро-„Моят любим герой от приказките“

Читалища
с.Макариополско
кв.Въбел
с.Божурка

колективно четене на приказки – „Да четем заедно“
конкурс за рисунка – „Моят любим герой“

5 април

Инициативи, посветени на Великден–
боядисване на великденски яйца
конкурс -изложба „Най-писано яйце“

с.Момино
с.Подгорица
с.Буйново
с.Пробуда
с.Баячево
с.Лиляк
с.Кралево
с.Давидово
с.Вардун
с.Надарево
с.Алваново
Читалища
в селата на община
Търговище

10 април

Великденска изложба великденски яйца и домашни козунаци,
състезание : борба с яйца

Читалища
с.Буховци
с.Пробуда

21 април

Модно ревю от естествени материали по повод Денят
на Земята

22 април

Ден на Земятапочистване на градинки,
почистване на дворове на читалища,
засаждане на цветя,
прожекции,
гражданска инициатива-„За чист въздух в село Баячево“
–раздаване и засаждане на дръвчета
изработване на сувенири с природни материали
изложба на рисунки

НЧ „Надежда-1904“
село Вардун
Читалища
с.Божурка
с.Бистра
кв.Въбел
с.Буйново
с.Пробуда
с.Баячево
с.Кралево
с.Ловец
с.Драгановец
кв.Бряг
с.Алваново

23 април

Международен ден на книгата –
инициатива „Вече сме читатели“
конкурс за рисунка по приказките на Ханс К.Андерсен
беседа с ученици

април

април

Провеждане на Национален конкурс за изобразително
и приложни изкуства на тема: „Земята и природата“ със
подтеми: „Да посрещнем пролетта с радост и цветя“;
„Моята европейска мечта за красотата и добротата с
цветовете на дъгата“; „За хората, гората, реката,
планината, страната, Земята“
Фестивал на дивия чесън

3-4 май

Майски литературни вечери

6 май

Отбелязване на празника – Гергьовден –
поставяне и украсяване на гергьовски люлки и
теглилки, общоселски празник ,
кулинарна изложба

Читалища
с.Дралфа
с.Голямо Ново
с.Кралево
кв.Бряг
НЧ „Развитие-1926“
село Стража

НЧ „Успех-1921“
село Момино
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
Читалища
с.Божурка
с.Подгорица
с.Баячево

6 май

9 май

9 май

Гергьовден- сбор на село Руец-преклонение, пред
подвига на загиналите във войните, концертна
програма и хоро на мегдана
Поднасяне на цветя на паметната плоча на нашия
съселянин Петър Димитров Георгиев-участник в
Отечествената война, с ученици от селото, произнасяне
на слово и отдаване на почит с едноминутно мълчание
пред подвига на героите от Отечествената война през
1944 г.

Поднасяне на цветя на Паметника „Паднали за
родината“
Оформяне на кът „Европейски съюз“
Презентация,
Полагане на цветя на паметника на загиналите във
Втората световна война,
Викторина,
Предоставяне на информационни материали
Изложба

11 май

Отворени врати в библиотеката,
Аз съм библиотекар –запознаване на читатели с
библиотечната дейност,
тематична конференция на тема- „Партньорствоторешаващ фактор за активна читалищна работа“ по
повод 11 май – Денят на библиотекаря

17 май

Сбор на селото – Спасовден – литургия и освещаване на
курбан за празника

24 май

Инициативи, посветени на 24 майрецитал, витрина

с.Кралево
с.Момино
с.Пробуда
с.Стража
НЧ „Искра-1927“
село Руец

НЧ „Порбуда-1928“
село Кралево

НЧ „Развитие-1926“
село Стража
Читалища
с.Божурка
с.Дралфа
с.Ралица
с.Буйново
с. Голямо Ново
с.Баячево
с.Лиляк
с.Кралево
с.Надарево
с.Момино
с.Макариополско
с.Пробуда
с.Стража
с.Алваново
Читалища
с.Дралфа
с.Буйново
с.Баячево
с.Кралево
с.Пробуда
с.Вардун
с.Алваново
Читалища
с.Буховци
с.Стража
Читалища
с.Пресиян
с.Острец
с.Бистра
кв.Въбел
с.Дългач
с.Божурка
с.Дралфа
с.Съединение

24 май

27 май
27 май

30 май

май

Провеждане на традиционния за селото събор –
литературно музикална наредба, спортни игри и
състезания, народно веселие на площада
Петдесетница- сбор на селото-общоселска забава
„Алваново –село под слънцето“ –празник на селотоконцертна програма. Народно веселие на мегдана.
Изложба на открито. Представяне на занаяти.
105 години от края на Балканската война-поднасяне на
цветя на паметната плоча, посветена на загиналите
пробуденци във войната
Празнична програма за кварталния празник „Свети Дух“

с.Подгорица
с.Васил Левски
с.Ралица
с.Голямо Ново
с.Баячево
с.Лиляк
с.Кралево
с.Надарево
с.Момино
с.Пробуда
с.Стража
с.Алваново
кв.Бряг
Народно читалище
„Надежда-1904“
село Вардун
НЧ „Родина-1927“
село Пробуда
НЧ „Йордан Миндов1892“ село Алваново
НЧ „Родина-1927“
село Пробуда
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел

май

Поднасяне на цветя пред войнишкия паметник с кратка
програма

НЧ „Съгласие-1902“
село Дългач

май

„Охльо-Бохльо, покажи си рогцата….“ –празник на
улешките /охлюва/ - концерт-спектакъл, забавни игри,
песни, стихове, гатанки и други. Кулинарна изложба.
Конкурс. Награди. Дегустация. На хорото на мегдана.
Участие на самодейците в „Национален фестивал на
руската песен“ – гр.Полски Тръмбеш.

НЧ „Йордан Миндов1892“
село Алваново

май

1 юни
1 юни

1 юни
1 юни-15 юни

2 юни

“Рисунка на асфалт -2018“ и инициативи, посветени на
1 юни.
Инициативи, посветени на 1 юни –
изложба на рисунки,
игрите на баба и дядо
рисунки на асфалт
„Бал на цветята“- общоселско тържество посветено на
Деня на детето
Седмица на детето: Рисунка на асфалт, състезание с
велосипеди, бягане без препятствия, представяне на
нови детски книги в библиотеката
Инициативи, посветени на Ден на Ботев и загиналите за
национално освобождение на Българиябеседа, стихове на Ботев, поднасяне на цветя на
паметника, слово, поклон, почит и поднасяне на венци

НЧ „Йордан Миндов1892“
село Алваново
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел
Читалища
в селата на община
Търговище
НЧ „Съгласие-1902“
село Дългач
НЧ „Будител-1927“
село Баячево
Читалища
в селата на община
Търговище

3 юни
16 юни

почитане паметника на загиналите във войните
Уникален и неповторим „Празник на говедарчето“

18 юли

Втори празник на чесъна –музикална програма и
кулинарна изложба на ястия с чесън
Отбелязване на празника Еньовден -бране на билки,
изработване на хербарий
Пети пореден детски пленер съвместно с ЦПЛР ОДК –
гр.Търговище
Футболен турнир между отбори на читалищата от
община Търговище
Отбелязване рождението на Васил Левски

20 юли

„Илинден“ – празник на селото

юли

Дванадесети традиционен конкурс „Мини Мис Въбел“

юли

Организиране на конкурс „Най-красива цветна
градинка“

юли

2 август

Лятна читалня
Забавни и образователни игри на открито
Рисуване и четене на любими детски приказки
Занаятчийска работилница
Организиране на излет
Летни забавни работилници
Тържествено честване на 90 години от основаването на
читалището
Илинденски събор и празник на читалището

3 август

Празник на динята.

28 август

Събор в кв.Бряг –общоселско тържество

август

Лятно кино

август

Поетична вечер по стихове на младата поетеса от село
Стража-Ваня Стоянова
Летни забавни работилници
Лятна читалня на открито
Първи летни детски лагери с деца-скаути в
партньорство с клуб от гр.Търговище
Девети тракийски фолклорен събор „Фисекът пее“

24 юни
юни
10 юли

юли

август
август
1 септември
5 септември

10 септември

Поднасяне на венци и цветя на загиналите във войните
Рецитал
Възпоменание за загиналите участници във войните от
село Стража
Традиционен общоселски есенен събор

14 септември

Седми празник на мекицата

6 септември

НЧ „Развитие-1926“
село Стража
НЧ „Родина-1927“
село Пробуда
Читалища в селата на
община Търговище
НЧ „Успех-1921“
село Момино
Общински читалищен
съвет
НЧ „Васил Левски-1925“
село Васил Левски
Читалища
с.Васил Левски
с.Съединение
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел
НЧ „Развитие-1926“
село Стража
Читалища в селата на
община Търговище

НЧ „Порубда-1928“
село Ралица
НЧ „Светлина-1929“
село Пресиян
НЧ „Будител-1927“
село Баячево
НЧ „Пробуда-1926“
кв.Бряг
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел
НЧ „Развитие-1926“
село Стража
Читалища в селата на
община Търговище
НЧ „Успех-1921“
село Момино
НЧ „Развитие-1906“
село Буховци
НЧ „Христо Ботев-1927“
село Драгановец
НЧ „Развитие-1926“
село Стража
НЧ „Христо Ботев-1910“
село Голямо Соколово
НЧ „Развитие-1906“
село Буховци

29 септември
30 септември

IV фестивал на здравословния начин на живот „Здравей
Здраве“
VIII Фестивал за народно творчество-„Сребърни пафти“
село Острец

септември

Празник на баклавата

6 октомври

„С баница и в делник и в празник“

6 октомври

Празнична програма по повод 90 години от
създаването на читалището
„Петковден“- празник на селото

14 октомври
14 октомври
26 октомври

26 октомври

30 октомври

Празник на шопската катма и палачинка. Конкурсизложба на сладка. Концертна програма.
Отбелязване на празника Димитровден концертни програми, земляческа среща

Тържествена литургия в църквата, заупокойна молитва
пред паметника на загиналите през войните 1912-1918
година, поднасяне на венци и цветя от жителите на
селата Надарево, Острец, Дългач, Осен;
Международен ден на възрастните хора – празнична
вечер с музика,викторина и други

октомври

Отбелязване 115 години от създаването на Читалището

октомври

120 години хор „Родна песен“ – юбилеен концерт

октомври

90 години от създаването на читалището

1 ноември

Инициативи, посветени на Денят на народните
будители
„Вечер на добродетелите“ – среща-разговор

8 ноември
21 ноември

ноември
6 декември

Отбелязване Денят на християнското семействосреща разговор за семейните ценности с млади
семейства
Празник есенни дарове – концертна програма и
изложба
Кулинарна изложба „Рибник“ по случай Никулден

19-20
декември
21 декември

Детско коледно шоу на съставите при читалището

декември

Игнажден – възстановка на български обичай

24-25
декември

Провеждане на местния народен обичай „Коледуване“
по домовете

Коледен концерт на ВИС „Златни зари“

ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
НЧ „Самообразование1911“
село Острец
НЧ „Христо Ботев-1927“
село Драгановец
НЧ „Минчо Иванов-1912“
село Макариополско
НЧ „Пробуда-1928“
село Кралево
НЧ „Пробуда-1928“
село Ралица
НЧ „Развитие-1926“
село Стража
Читалища
гр.Търговище
с.Баячево
с.Макариополско
НЧ „Просвета-1907“
село Надарево

Читалища в селата на
община Търговище

НЧ „Михаил Донев-1903“
село Лиляк
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
НЧ „Пробуда-1928“
село Съединение
Читалища в селата на
община Търговище
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
Читалища в селата на
община Търговище
НЧ „Пробуда-1928“
село Съединение
Читалища в селата на
община Търговище
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
ОНЧ „Напредък-1864“
гр.Търговище
НЧ „Пробуда-1928“
село Кралево
НЧ „Развитие-1926“
село Стража

24 декември

„Коледуване“ по къщите в населените места

Читалища в селата на
община Търговище

25-29
декември
29 декември

Коледни и новогодишни тържества
Общоселско новогодишно тържество

декември

Конкурс за „Външна коледна и новогодишна украса“

декември

„Край елхата“ –новогодишно тържество.
Изложба с празнични блюда за празника.

целогодишно

Участие на самодейните колективи в прояви с
регионален, национален и международен характер,
празнични концерти, събори, фестивали и други

Читалища в селата на
община Търговище
НЧ „Развитие-1926“
село Стража
НЧ „Развитие-1904“
кв.Въбел
НЧ „Йордан Миндов1892“
село Алваново
Читалища в селата на
община Търговище

целогодишно

Участие на читалищата в проявите заложени и в
общинския културен календар

Читалища в селата на
община Търговище

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на целите,
основните дейности и задачите, които са си набелязали читалищните настоятелства, а
именно:
- Осигуряване на допълнителни средства, чрез програми и проекти с цел обновяване на
книжния фонд и целогодишен абонамент на периодични издания;
- Чрез обогатяване на фонда, да се увеличи и интереса на младите хора към книгите;
- Проучване читателските потребности и предлагане на съвременна художествена и
отраслова литература;
- Повече млади читатели за включване в различните културни изяви на библиотеката;
- Инвентаризация на книжния фонд;
-Подреждане на витрини и кътове за бележити дати и събития, кръгли годишнини на
известни личности, за национални и календарни празници;
- Изготвяне на стенлисти и табла с полезна информация;
- Провеждане на библиотечни дейности: организиране на литературни утра, викторини,
рецитали, летни читални, маратон на четенето и други мероприятия;
- Осигуряване на компютърна техника в някои населени места, подмяна на стара където има
нужда и достъп до интернет, където няма. Въвеждане на нови електронни услуги във
библиотечната дейност, където имат вече изградени информационни компютърни центрове
по програма „Глобални библиотеки-България“;
- Организиране на информационни срещи, изготвяне на месечни бюлетини отразяващи
културни и други събития в общината;
- Привличане на млади хора в клубните дейности;
- Обогатяване на репертоара и качеството на изпълнение на самодейните групи, като се
отделят средства за професионалист в тази област, закупуване на сценично облеклонационални носии и други;
- Изготвяне на график на репетициите и създаване на нови културни продукти;
- Съвместни изяви и успешни партньорства със отделните институции в селата: детски
градини, училища, кметства, пенсионерски клубове, поща, арендатори и други;
- Целогодишни участия;

- Разработване и реализиране на проекти за допълващи субсидии към Министерството на
културата;
- Кандидатстване с проекти към Бюрото по труда по програми;
- Активно включване с участие в обучения за квалификация, семинари, курсове и други;
-По-добра управленческа и организационна дейност-редовно провеждане на периодичните
заседания и на общите събрания веднъж годишно, разпределяне на задачите между
отделните членове на Настоятелството и Проверителната комисия;
-Подпомагане читалищната дейност с набиране на средства от разработване на проекти,
спонсорство, дарения, членски внос, наеми и други;
-Поддръжка, ремонти и модернизация на материално-техническата база;

ВНОСИТЕЛ:
РАЯ МАТЕВА
Заместник-кмет на община Търговище
Изготвил:
Нели Николова
Гл.експерт «Читалища»

