
Проект! 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА 
ТВЪРДИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

 
І. ЦЕЛИ 
На територията на Община Твърдица има 9 народни читалища, регистрирани по 

Закона за народните читалища .Те са традиционни самоуправляващи се български 
културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и задачи от 
държавната и общинска културна политика. 

Народните читалища имат за цел да задоволяват потребностите на гражданите 
по места, свързани с: 

- 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 знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 
- Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; 
- Осигуряване на достъп до информация 
 
 
ІІ. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 
Читалищните настоятелства трябва да отделят минимум 5% от годишната 

субсидия за закупуване на нови книги и обновяване на фонда. 
Ежегодно се правят отчисления за отстраняване на негодните книги. 
За исторически дати или чествания на годишнини се подреждат тематични 

витрини.  
Отбелязват се годишнини на български и световни писатели и творци. 
Провеждат се срещи с местни и национални творци. 
Провеждат се образователни викторини по повод бележити дати и дейци от 

българската история. 
Чрез съвременни методи и средства се провокира интереса на младите хора към 

книгата. 
 

 
ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
Към читалищата в Община Твърдица действат различни по жанрове самодейни 

състави: 
- временни – коледари, лазарки 
- постоянни – певчески, танцови, театрални, автентичен фолклор, клубове, 

школи. 
През ляната ваканция организират лятна работа с децата по места. 
Читалищата организират прояви по повод всички национални празници и някои 
празници от традиционния народен календар. 
 

 
 
 



ІV. ГОДИШЕН КАЛЕНДАР СЪС ЗНАЧИМИ ПРОЯВИ ЗА ОБЩИНА 
ТВЪРДИЦА С ПРИОРИТЕТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 
А. ПРАЗНИЦИ И СЪБОРИ 
1. Регионални детски фолклорни празници „Пролетни игри и обичаи – Цветница” 
(28.04.2013 г.) 
2. Празник на с.Оризари – Великден (05.05.2013 г.) 
3. Народен събор в местността “Улищица”- между кв.Козарево и с.Конари 
(01.05.2013 г.) 
4. Събор на пенсионерските клубове от региона “На чаша шивачевско вино” 
 гр. Шивачево, (09.05. 2013 г.) 
5. Поклонение на паметната плоча на Стоил войвода в с.Близнец (12.05.2013 г.) 
6. Празник на с. Сборище (13.06.2013 г.) 
7. Празник на с.Червенаково (21.05.2013 г.) 
8. Празник на с.Боров дол ( 21.05.2013 г.) 
9. Летен събор в с.Бяла паланка (02.06.2013 г.) 
10. Празник на читалищата от Община Твърдица (м.юни 2013 г.) 
11. Събор в местността “Хайдушка поляна”(посл. сед. на м. юли или първа седм. на 
м. август 2013 г.) 
12. Земляческа среща на изселниците от с.Запалня ( м. септември 2013 г.) 
13. Празник на гр.Твърдица (14 10.2013 г.) 
14. Празник на гр.Шивачево (26.10.2013 г.) 
15.Празник на кв.Козарево (08.11.2013 г.) 
 
Б. ПРАЗНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ И ТРАДИЦИОННИЯ КАЛЕНДАР 
1. Тържествен концерт  за отбелязване Националния празник на Република 
България - Трети март 
2. Тържествен концерт за отбелязване Деня на българската просвета, култура и на 
славянската писменост-24 май  
3.Отбелязване на Деня на Съединението(06.09) и Деня на Независимостта(22.09.) 
4. Новогодишен празник - пл. “Свобода” 
 
В. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ И ИЗЯВИ 
Регионален празник на балканските градове “Балканът рее и разказва” 2013 –град 
Дряново –(посл. седм. на м. май или първа седм. на м. юни)  
Национален литературен конкурс “Още стихове за вечните неща”, октомври 2013 г. 
 
Г. ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ 
 
135 год. от освобождението на Твърдица от османско владичество(14.01.2013 г.) 
 
65 год. читалищна дейност в с. Бяла паланка; 
 
85  години читалищна дейност в кв.Козарево, с. Оризари и с. Червенаково; 
 
105 год. Читалищна дейност в гр. Шивачево 
 
 
 

 


