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Програмата е изготвена на основание на Закона за Народните читалища – чл. 26а, ал. 2
І. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

Програмата за развитие на Читалищната дейност в община Стралджа за 2016 г. се изготвя въз
основа на направените от НЧ в общината предложения за дейността им през 2016г. Изготвянето и цели
обединяването на усилията за развитие и утвърждаване на НЧ като важни общественни институции,
реализиращи културната идентичност на община Стралджа.
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.
Като основна мисия за дейноста на НЧ в тази Програма се явява насърчаване развитието на
гражданското общество и интеграцията на българската общност в глобалната култура, както и
популяризиране на утвърдени практики и приобщаване на НЧ в културната общност на Европа
На територията на община Стралджа са съдебно регистрирани 21 НЧ, като всички са регистрирани
и в Регистъра на НЧ в Министерството на културата:
1. Александрово
„Съгласие - 1924"

5. Войника
„Възраждане - 1928"

9. Каменец
„Проф.Ас.Златаров - 1927"

13. Недялско
„Съзнание - 1899"

17. Първенец
„Просвета - 1908"

2. Атолово
„Съгласие - 2009”

6. Джинот
„Изгрев - 1958"

10. Лозенец
„Светлина - 1928"

14. Палаузово
18. Саранско
„Пеньо Енчев- 1929"
„Изгрев - 1929"

3. Богорово
„Иван Вазов -1942"

7. Зимница
„Възраждане - 1926"

11. Люлин
„Просвета - 1928"

15. Поляна
„Хр. Ботев- 1922"

4. Воденичане

8. Иречеково

12. Маленово

16. Правдино

19. Стралджа
„Просвета - 1892"
20.Тамарино

„Просвета -1928 "

„Просвета - 1927"

„Пробуда - 1997"

„А..Константинов - 1928"

„Светлина - 1932"

21. Чарда
„Пробуда - 1934"

Те се помещават и извършват дейност в сгради, собственост на община Стралджа предоставени за
безвъзмездно ползване. Състоянието на повечето сгради, в които се помещават читалищата е добро но
една част от тях се нуждаят от ремонт и техническо оборудване. Главен и най – тежък проблем остава
отоплението. Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и
произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на
основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Общинския културен календар.
Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на
потребностите на гражданите чрез своите основни дейности:
1. Развитие на библиотечната дейност
2. Любителско художественно творчество
3. Организиране на културни прояви
4. Участие на фестивали и конкурси
5. Подобряване капацитета на читалищните служители
6. Чествания на празници и годишнини
7. Работа по проекти
Читалищните институции в общината планират и организират дейността си съгласно ЗНЧ, общински
културен календар и читалищен план. Те организират културните мероприятия от селищен и общински
характер, свързани с историята на страната, официалните и религиозно-обредни празници, както и
традициите към тях. В изпълнение на своите цели и задачи ежегодно читалищните дейци са организатори
на многобройни дейности. Общата численост на субсидираните читалищни бройки е 32 /тридесет и две/, а

финансовите средства от държавния
разпределени, както следва:

№
по
ред
1
1
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13

бюджет за читалищна дейност през 2016 година са осигурени и

Наименование
на НЧ
2
"ПРОСВЕТА - 1892"
"ВЪЗРАЖДАНЕ - 1926"
"ПРОСВЕТА - 1928"
"ВЪЗРАЖДАНЕ - 1928"
"ПРОСВЕТА - 1927"
"ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ - 1927"
"СВЕТЛИНА - 1928"
"ПРОСВЕТА - 1908"
"ИЗГРЕВ - 1958"
"ПРОСВЕТА - 1928"
"ПРОБУДА - 1997"
"СЪЗНАНИЕ - 1899"
"ХРИСТО БОТЕВ - 1922"

Местонахождение
/община.кметство/
3
ГР. СТРАЛДЖА
С. ЗИМНИЦА
С. ВОДЕНИЧАНЕ
С. ВОЙНИКА
С. ИРЕЧЕКОВО
С. КАМЕНЕЦ
С. ЛОЗЕНЕЦ
С. ПЪРВЕНЕЦ
С. ДЖИНОТ
С. ЛЮЛИН
С. МАЛЕНОВО
С. НЕДЯЛСКО
С. ПОЛЯНА

Субсидирана
численост
за 2016г.

Субсидия
за 2016 г.
7080 лв.

4

5

10,5
3
1,5
3
1
1
1,5
1
1
0,5
1
1
0,5

77060.00
21000.00
10500.00
21000.00
8000.00
7000.00
10500.00
6000.00
7000.00
3500.00
6500.00
6500.00
3500.00

14
15
16
17
18
19
20
21

"СВЕТЛИНА - 1932"
"ПРОБУДА - 1934"
"ИВАН ВАЗОВ - 1942"
"СЪГЛАСИЕ - 1924"
"СЪГЛАСИЕ - 2009"
"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - 1928"
"ИЗГРЕВ - 1929"

С. ТАМАРИНО
С. ЧАРДА
С. БОГОРОВО
С. АЛЕКСАНДРОВО
С. АТОЛОВО
С. ПРАВДИНО
С. САРАНСКО

"ПЕНЬО ЕНЧЕВ - 1929"

С. ПАЛАУЗОВО

ВСИЧКО:

1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
32

10500.00
7000.00
3500.00
3500.00
3500.00
3500.00
3500.00
3500.00
226560.00

Всички читалища с изключение на с. Атолово, са оземлени с 50 декара земеделска земя, която отдават
под наем, а със средствата покриват разходи свързани с културно – масови инициативи или художествена
самодейност.

ІІ.ПРОБЛЕМИ

В община Стралджа се открояват следните проблеми, които влияят негативно върху читалищната дейност:
1. Негативни демографски промени;
2. Влиянието на компютъра и телевизията;

3. Ограничени финансови възможности, което е пречка за обновяване на библиотечния фонд и развиване
на богата и разнообразна читалищна дейност;
4. Недостатъчна квалификация на читалищните кадри;
5. В недостатъчна степен са въведени информационните технологии в дейността на читалищата;
6. В недостатъчна степен читалищата са образователно, културно и информационно средище в населеното
място;
7. Липсват новаторство и предприемчивост;
8. Не се привличат млади хора в структурите на читалищата;
9. В недостатъчна степен се работи по проекти;
10. Недостатъчен брой посетители в библиотеките.

ІІІ. ЦЕЛ
Основната стратегическа цел, която си поставя програмата е утвърждаване на НЧ в община
Стралджа, като
жизнени и функционални
културно-просветни средища с активни културни,
информациони, социални и граждански функции, както и подобряване капацитета и ефективността на НЧ
за развитие и обогатяване на културния живот; съхранение, укрепване и развитие на традициите на
българския народ; осигуряване на достъп до информация и коммуникация, възпитаване и утвърждаване на
националното самосъзнание и на културната идентичност; обмен между културите на различните етноси;
партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на
културните
процеси и насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи.
Стратегически документ на Програмата е общинският план за развитие в периода 2014г-2020 г.

ІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА:
1. Развитие на библиотечната дейност ;
2. Запазване на културното наследство ;
3. Художествено – творческа дейност ;
4. Ускорено въвеждане на информационните технологии в дейността на читалищата ;
5. Подобряване капацитета на читалищните служители ;
6. Чествания на празници и годишнини ;
7. Финансово осигуряване.

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНИ
НАПРАВЛЕНИЯ

1. Развитие на
библиотечната дейност

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.1.Библиотечно обслужване на
гражданите и обогатяване на
библиотечния фонд;

През годината

Библиотекарите

1.2.Експониране на изложби и кътове с
литература. Насърчаване на любовта
към четенето сред децата;

През годината

Библиотекарите

1.3.Премиери на книги и срещи с
творци;
1.4.Библиотечни услуги и достъп до
информация на хора в неравностойно
положение;
1.5.Да се следят програми и се изготвят
проекти за решаване на проблеми по
основните направления:

През годината

НЧ, община

През годината

НЧ

През годината

Библиотекарите

- закупуване на нова литература;
- извършване на ремонтни дейности;
- закупуване и внедряване на нова
техника.
1.6.Изграждане на тематични кътове,
посветени на забележителни
годишнини на автори и празници от
календара.
2.1.Създаване на етнографски музейни
сбирки. Обогатяване и разширяване на
съществуващите.
2.2.Извършване на краеведческа
2. Запазване на
дейност.
културното наследство
2.3.Да се инициират фолклорни прояви
и събития по българския обреден
календар.

3. Художественно -

3.1.Сформиране на школи и кръжоци
за работа с децата, певчески групи,
танцови състави и нови театрални
форми.
3.2.Участие на групите в местни

Съгласно годишния
календарен план

ЧН
Библиотекарите

Съгласно годишния
календарен план

Библиотекарите

През годината

ЧН

През годината

Читал. секретари

През годината

Читал. секретари

През годината

Читал. секретари

творческа дейност

4. Ускорено въвеждане
на информационните
технологии в
дейността на
читалищата

празници, общински, регионални,
международни и други събори и
конкурси.

През годината

Председател, секретар

3.3.Инициативност при провеждане на
местни празници и традиции.

През годината

Читал. секретари

3.4.Разработване на проекти за
провеждане на худ. творческа дейност
и изработване на национални костюми.

През годината

Читал. секретари

През годината

ЧН
Община

През годината

ЧН

През годината

Читал. секретар

През годината

Председател

През годината

Председател

4.1.Подкрепа и съдействие на
библиотеките, които бяха включени в
приключилия проект “Глобални
библиотеки – България” за успешното
им реализиране.

5.1.Участие в организирани обучения.
5. Подобряване
капацитета на
читалищните
служители

5.2.Да се търси помощта и
съдействието на РЕКИЦ – Ямбол за
участие в обучителни програми,
курсове, квалификационни дейности.
5.3.Подобряване на управленския
капацитет на читалищните
ръководства.
5.4. Организационната дейност на
читалищните ръководства да се насочи
към повишаване на административната,
финансова и трудова дисциплина на
щатния персионал.

6.1.Оформяне на тематични кътове,
свързани с празници и годишнини.
6.

Чествания

на

празници и годишнини

6.2.Изготвяне на годишни календарни
планове за провеждане на празници и
чествания, свързани с местни и
национални дати и годишнини.

7.1.Целесъобразно изразходване на
7. Финансово осигуряване предоставената държавна субсидия.
7.2. Да се търсят алтернативни
приходоизточници – национални,
оперативни и други програми за
осигуряване цялостната дейност на
читалищата.
8. Реализиране Културния 8.1. Културен календар
календар на Община
Стралджа

А. КИРОВ :…………………
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Съгласно годишния план

Читал. секретар

м. декември

ЧН

През годината

ЧН

През годината

ЧН

През годината

ОА
НЧ

