
ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
ЗА 2012 ГОДИНА 

Българските  читалища  са  една  уникална  за  Европа  културна 
институция,  която съществува  единствено у нас. Те  са неизменна част от 
националната  ни  политика,  отворен  прозорец  към  света,  крепител  на 
българския  дух.  На  тях  се  гледа  като  на  структури,  които  трябва  да  се 
запазват и укрепват в условията на развитието на гражданското общество и 
приобщаване към европейските ценности. 

Основните цели на читалището са: 

1.Институционално  укрепване  като  местни  общностни  центрове  с 
културнопросветни, информационни, социални и граждански функции; 

2.Развитие  и  обогатяване  на  културния  живот  в  съответните 
населени  места,  да  създават,  опазват  и  разпространяват  духовните 
ценности; 

3.Запазване  на  обичаите,  народните  традиции  и  фолклора, 
характерни  за  отделните  населени  места  и  търсене  нови,  съвременни 
форми  за  тяхното  развитие  и  осигуряване  на  трансмисията    им  към 
следващите поколения; 

4.Повишаване  ролята  им  при  социалната  и  културна  интеграция  на 
различни  общности,  в  т.ч.  групи  в  риск,  в  неравностойно  положение, 
етнически общности и др.; 

5.Осигуряване  на  достъп  до  информация,  разширяване  на 
предоставяните услуги в града и кметствата; 

6.Превръщане  на  читалищата  в  общодостъпни  центрове  за 
библиотечно  и  информационно  осигуряване  на  населението,  чрез 
ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и 
информационни технологии, достъп до Интернет и онлайн информация.



7.Развиване  и  подпомагане  на  любителското  художествено 
творчество, създаване на условия за изява на творческите способности на 
участниците в самодейните колективи. 

На читалищата днес трябва да се гледа като на модерни институции 
на  бъдещето.Осъвременяването  на  културните  и  социалните  дейности  в 
българските читалища са едни от основните елементи в дейността им, като 
същевременно  те  трябва  да  останат  неделимо  свързани  с  основните 
читалищни  принципи  за  съхраняване  и  развитие  на  националните 
традиции и обичаи. 

Освен традициите – самодейни колективи, библиотечно дело, школи, 
краеведски  изследвания,  настоящата  програма  предвижда  да  бъдат 
разработени и други дейности, като проблеми на безработицата, болестите 
на  модерното  общество  /антиспин  кампании/,  възпитание  на  децата, 
делови и управленски процеси, обучение с компютърна техника. 

Основни дейности: 

І.Културни дейности за населението: 

1.Да  се  разшири  обхвата  на  населението  и  включване  на  повече 
желаещи във формите на любителските самодейни състави. 

2.Да се преосмислят съществуващите и се предложат нови форми на 
дейности, свързани със свободното време, отдиха и спорта. 

3.Създаване  на  нови  форми  на  обучение,  различни  от 
съществуващите в училище, съобразно нуждите и желанията на децата. 

4.Да се предлагат форми на обслужване на възрастни хора и такива, в 
неравностойно положение по домовете. 

5.В  плановете  на  читалищата  да  залегнат  услуги  за 
населението,свързани  с  използването  на  информационни  и 
комуникационни  технологии  за  бизнес,  обучение  и  услуги  на  базата  на 
информационните  технологии  /обучение,  здравни  съвети, подпомагане на 
бизнеса и др./ 

6.Коопериране  на  читалищата  по  възможност  при  честване  на 
бележити  дати  и  годишнини,  както  и  в  мероприятия,  включени  в 
годишните календарни планове. 

7.Културната  дейност  на  читалищата  да  е  насочена  и  свързана  и  с 
културните събития в града и кметствата. 

8.С  подходящи  мероприятия  да  се  отбележи  120  годишнината  на 
читалището в гр.Белене. 

9.Чрез  медиите  да  се  отразяват  мероприятията  по  културния 
календар, честване на бележити дати от местно и национално  значение и 
актуални събития от деня.



ІІ.Библиотечно дейност: 

1.Чрез  наличния  фонд  на  библиотеките  да  се  подпомага  активно 
учебновъзпитателния  процес  в  училища  и  детски  градини  и  културния 
живот в града и кметствата. 

2.Да се направи актуализация на съществуващия библиотечен фонд и 
търсене на нови способи за увеличаването му. 

3.Налагане  като  практика  връзката  селскаобщинскаобластна 
библиотека. 

4.Да се приемат мерки за обслужване в библиотеките на граждани в 
неравностойно положение. 

5.Да  залегнат  в  плановете  на  библиотеките  конкретни  мерки  за 
работа  с  подрастващите  и  приобщаване  към  читателската  аудитория  на 
повече хора. 

6.Преминаване към електронно въвеждане на библиотечния фонд. 
7.Масовата  дейност  на  библиотеките  да  бъде  насочена  към 

отбелязване  на  годишнини  и  бележити  дати,  мероприятия,  характерни  за 
народните  обичаи  в  населените  места,  с  цел,  запазване  и  предаване  на 
автентичните традиции и обичаи. 

ІІІ.Музейна дейност 

1.Обогатяване  и  поддържане  на  музейните  сбирки  в  града  и 
кметствата. 

2.Осигуряване  на  подходящи  помещения  за  експонатите  от 
разкопките на крепостта „Димум”. 

3.Да  се  работи  с  подрастващите  по  опазване  на  културното 
наследство  и  събиране  на  музейни  експонати,  характерни  за  населеното 
място. 

ІV.Дейности по проекти 

1.Да  продължава  при  възможност  партньорството  по  проекти  с 
обществени институции. 

2.Да се следи излизането на нови проекти и програми, финансиращи 
читалищата и се търсят възможности за кандидатстване. 

V.Кинокейност



1.Прожекция  на  филми,  посветени  на  бележити  дати,  празници, 
годишнини и премиерно представяне на нови български филми. 

2.Да  се  предоставят  филми,  онагледяващи  учебния  материал  по 
предмети, заявени от преподаватели и такива, предварително подбрани от 
учащите се. 

VІ.Информационно – обучителна дейност: 

1.Да  се  провеждат  курсове  по  Компютърна  грамотност  и  да  се 
лицензират нови професии към ЦПО„Съвременни читалища”. 

2.Да се кандидатства към Бюрото по труда по програми за обучение 
на безработни лица. 

3.Да  се  предоставя  възможност  на  хората  за  достъп  до  интернет  и 
социалната мрежа. 

VІІ.Социални услуги: 

1.Предоставяне  услуги  на  възрастни  хора,  хора  с  увреждания  и  в 
неравностойно положение. 

2.Откриване работни места по програми, проекти и БТ за млади хора, 
в предпенсионна възраст и със специални потребности. 

VІІІ.Стопанска дейност: 

1.Да  продължи  предлагането  на  услуги  за  гражданите,  като: 
сканиране, изработване на покани,  грамоти,  визитки, некролози,  записи и 
презаписи  на  DVD  и  CD,  изработване  на  календари  и  др.дейности, 
съобразно нуждите на хората. 

2.Повишаване  качеството  на  интернет  услугите  и  интернет 
доставката. 

3.Да се търсят възможности  за участие в организирани тържества – 
сватби, кръщенета, юбилеи и декорация и аранжирането им. 

ІХ.Материалнотехническа база: 

1.За извършване  на ремонтните дейности в читалищата  да  се търси 
финансиране  от  европейски  програми,  спонсори,  община,  кметства  и 
собствени приходи.


