Приложение
ПРОГРАМА
за развитие на читалищната дейност
в Община Шумен през 2018 година

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за
2018 година е създадена въз основа на направените от читалищата в
общината предложения за дейността им през настоящата година в
изпълнение на чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).
В Община Шумен има 36 съдебно регистрирани читалища, от които
в града и кварталите 13 и 23 в селата, вписани и в Регистъра на народните
читалища към Министерството на културата. Те са културни и просветни
средища с ясно изразен стремеж към осъвременяване и превръщането им в
информационни и обществени центрове, повишаващи качеството на живот
на отделната общност.
И през 2018 година финансирането на читалищната дейност се
осигурява:
1. По стандарт от делегираните от държавата дейности;
2. Читалищното настоятелство на съответното читалище;
3. Бюджета на Община Шумен;
4. Допълнителни субсидии от Министерство на културата;
5. Чрез алтернативни начини.
Субсидираната численост на читалищата през 2018 г. е запазена и е в
размер на 106 субсидирани бройки (в т.ч. 3 бр. за РЕКИЦ „Читалища“).
Стандартът за една субсидирана бройка, съобразно Бюджет 2018 е в размер
на 8 375 лв. Те са разпределени при строго спазване на чл. 23 (1) от ЗНЧ от
комисия, назначена със Заповед № РД-25-265/13. 02. 2018 г. на Кмета на
Община Шумен.
Годишната програма за развитие за 2018 година определя основните
дейности, съобразно възложените със ЗНЧ функции за развитието и
утвърждаването на читалищата като важни обществени институции,
реализиращи културната идентичност на общината, региона и страната.
Читалищата в общината е необходимо да насочат своя потенциал за
решаване на задачи, които стоят пред тях, като:
1. Привличане на нови читалищни членове, разширяване на социалния
и възрастов състав в различните форми и събития.
2. Полагане на сериозни грижи за поддържане на сградите и търсене на
финанси за ремонт от алтернативни източници.
3. Търсене на нови форми на художествената дейност.
4. Осъвременяване и разнообразяване на творческите прояви.
5. Проучване и използване на нови практики.
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Общата цел на Община Шумен и читалищните настоятелства и през
настоящата година е запазването на читалищата като традиционни
културно-просветни и библиотечни средища и утвърждаването им като
съвременни информационни, социални и граждански центрове.
През 2018 година читалищата в Община Шумен ще реализират
своите основни дейности чрез традиционни методи и иновативни форми –
уреждане и поддържане на библиотеки и читални; развиване и
подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на
школи, кръжоци, курсове, клубове; празненства, концерти, чествания и
младежки дейности; събиране и разпространяване на знания за родния
край; предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Въз основа на получена информация от всяко читалище за
художествено-творческата дейност през 2018 година, съгласно чл. 26а, ал.1
от ЗНЧ ще бъдат подкрепени методически или финансово следните
прояви:
1. НЧ „Боян Пенев 1949”, гр. Шумен
• Национален конкурс за литературни творби и рисунки „България в
сърцата и мечтите ни“;
• V фестивал „Еньовска магия“;
• Ден на Тракия и Ден на квартала;
2. НЧ „Добри Войников 1856”, гр. Шумен
• Фестивал „Кино в длан“;
• Международен фестивал на любителските исторически филми
• V Международен фестивал на популярната градска песен „Есенни
шуменски вечери“;
• 120 години хор „Родни звуци”;
3. НЧ „Евролил 2005”, гр. Шумен
• Честване на ромската нова година;
• Международен ден на ромите;
4. НЧ „Екипе 1997”, гр. Шумен
• Международен ден на ромите;
5. НЧ „Назъм Хикмет 1896”, гр. Шумен
• Рамазан Байрям;
• Курбан Байрям;
6. НЧ „Напредък 1869”, гр. Шумен
• Национална среща „Шумен бард“;
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7. НЧ „Пробуда 1958”, гр. Шумен
• „Уроци по родолюбие” – изложби, викторини, беседи;
• Общински детски конкурс за рисунка „Българската народна приказка
в картина”;
8. НЧ „Стилиян Чилингиров 1963”, гр. Шумен
• „Гергьовски люлки“ – празник на квартала;
• 55 години от създаване на читалището;
• Концерти на ГДО „М. Биков“;
• Участие на ГДО „Михаил Биков“ във фестивали в чужбина.
9. НЧ „Тодор Петков 1963”, гр. Шумен
• Гергьовденска люлка и изпълнения на съставите;
• Празник на квартала;
• 55 години от създаване на читалището;
• Младежка работилница за фолклор;
• „Забавно лято в библиотеката“ – лятна читалня и забавни игри;
• Участия на хор „Сладкопойна чучулига”, група „Дивни орхидеи”,
Ансамбъл „Звънче” и АНПТ „Мадара“ в национални и
международни фестивали;
10. НЧ „Асен Златаров 1872”, гр. Шумен, кв. Дивдядово
• „На вечерник в Дивдядово”;
• Дни на духовност и култура 2018;
• „На Извора хоро се вие” – регионален фолклорен фестивал;
• Участие на ТС „Дивдядово” и ГАФ „Изворна” във фолклорни
фестивали;
11. НЧ „Просвета 1926”, гр. Шумен, кв. Макак
• Празник на квартала;
• Участие на кукерска група „Арапи” в национални събори;
12. НЧ „Отец Паисий 1929”, гр. Шумен, кв. Мътница
• Ден на квартала;
13. НЧ „Пробуда 1933”, с. Благово
• Ден на селото;
14. НЧ „Добри Люцканов 1912”, с. Васил Друмев
• „Заблеяло ми е агънце“ – традиционен гергьовски събор и люлка за
здраве и Ден на селото;
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15. НЧ „Земеделец 1900”, с. Велино
• Ден на селото;
16. НЧ „Изгрев 1929”, с. Ветрище
• Ден на селото;
• IХ Празник на терлика;
17. НЧ „Пробуда 1927”, с. Вехтово
• Ден на селото;
18. НЧ „Отец Паисий 1931”, с. Градище
• Дни на селото;
• VI Празник на гьозлемите.
19. НЧ „Развитие 1907”, с. Дибич
• Ден на селото;
• Участие на танцов състав
международни фестивали.

„Лудоселци“

в

национални

или

20. НЧ „Христо Ботев 1929”, с. Друмево
• Ден на селото;
21. НЧ „Просвета 1880”, с. Ивански
• Дни на селото;
22. НЧ „Просвета 1925”, с. Илия Блъсков
• Ден на селото;
23. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1928”, с. Лозево
• Ден на селото;
• 90 години от създаване на читалището;
24. НЧ „Просвета 1908”, с. Мадара
• Ден на селото;
• 110 години от създаване на читалището;
25. НЧ „Христо Ботев 1907”, с. Мараш
• Ден на селото;
26. НЧ „Христо Ботев 1927”, с. Новосел
• Ден на селото;
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27. НЧ „Образование 1898”, с. Овчарово
• Ден на селото;
28. НЧ „Земеделец 1903”, с. Панайот Волов
• Ден на селото;
• Празник на цветята.
29. НЧ „Пробуда 1927”, с. Радко Димитриево
• Ден на селото;
30. НЧ „Развитие 1895”, с. Салманово
• Ден на селото;
• Празник на динята.
31. НЧ „Извор 1922”, с. Средня
• Ден на селото;
32. НЧ „Христо Ботев 1926”, с. Струйно
• Ден на селото;
33. НЧ „Напредък 1920”, с. Царев Брод
• Ден на селото;
34. НЧ „Паисий Хилендарски 1927”, с. Черенча
• Ден на селото.
Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за
2018 година е съставена по предложения на ръководствата на всяко
читалище поотделно.
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