Приложение
ПРОГРАМА
за читалищната дейност
в Община Шумен през 2019 година

В изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и въз
основа на постъпилите от читалищата в община Шумен предложения за дейността им
през настоящата година, направени съгласно чл. 26а, ал. 1 от ЗНЧ е съставена
Програмата за читалищната дейност в Община Шумен за 2019 година.
В Община Шумен има 35 съдебно регистрирани читалища, от които в града и
кварталите 12 и 23 в селата, вписани и в Регистъра на народните читалища към
Министерството на културата.
И през 2019 година финансирането на читалищната дейност се осигурява:
1. от делегирани от държавата дейности;
2. от местни приходи в бюджета на Община Шумен;
3. от допълнителни субсидии от Министерство на културата;
4. чрез алтернативни начини.
Субсидираната численост на читалищата през 2019 г. става 107 субсидирани
бройки (в т.ч. 3 бр. за РЕКИЦ „Читалища“). Завишението спрямо 2018 г. е с 1 бр.,
разпределена, както следва: НЧ „Просвета 1926“, кв. Макак – 0,5 субс.бр., НЧ
„Земеделец 1900“, с. Велино – 0,25 субс. бр. и НЧ „Отец Паисий 1929“, кв. Мътница –
0,25 субс. бр. Стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 9 490 лв. Те са
разпределени при строго спазване на чл. 23 (1) от ЗНЧ на заседание на 27. 02. 2019 г. от
комисия, назначена със Заповед № РД-25-342/21. 02. 2018 г. на Кмета на Община
Шумен.
Годишната програма за 2019 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.
И през настоящата година читалищата в Община Шумен ще реализират своите
основни дейности – 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 художественотворческата дейност през 2019 година се подкрепят методически и финансово в размер
на 80 300 лв. следните прояви:
1.
•
•
•

НЧ „Боян Пенев 1949”, гр. Шумен
Честване на 70 години читалище;
Честване на 25 години школа по класически танци и балетен концерт;
Национален конкурс за литературни творби и рисунки „България в сърцата и
мечтите ни“;
• Фестивал „Еньовска магия“;
• Ден на Тракия и Ден на квартала;
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2.
•
•
•

НЧ „Добри Войников 1856”, гр. Шумен
Фестивал за филми, заснети с мобилни устройства „Кино в длан“;
Международен фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“;
Участие на колективите във международни и национални фестивали;

3. НЧ „Евролил 2005”, гр. Шумен
• Честване на ромската нова година;
• Международен ден на ромите;
4. НЧ „Назъм Хикмет 1896”, гр. Шумен
• Рамазан Байрям;
• Курбан Байрям;
5.
•
•
•

НЧ „Напредък 1869”, гр. Шумен
Честване на 150 години читалище;
Инициативи, посветени на 180 години от рождението на Илия Блъсков;
III Национален конкурс за рисунка и литературно творчество „Сторих го за
Отечеството“;

6.
•
•
•

НЧ „Пробуда 1958”, гр. Шумен
„Уроци по родолюбие” – изложби, викторини, беседи;
Рецитаторски конкурс „Аз рецитирам българска поезия“;
Общински детски конкурс за рисунка „Българската народна приказка в
картина”;

7.
•
•
•

НЧ „Стилиян Чилингиров 1963”, гр. Шумен
„Гергьовски люлки“ – празник на квартала;
Концерти на ГДО „М. Биков“;
Участия на колективите във фестивали;

8. НЧ „Тодор Петков 1963”, гр. Шумен
• Гергьовденска люлка и изпълнения на съставите;
• „Дни на детето“ – работилници и „Забавно лято в библиотеката“ – лятна читалня
и забавни игри;
• Празник на квартал „Добруджа“;
• Участия на хор „Сладкопойна чучулига”, група „Дивни орхидеи”, Ансамбъл
„Звънче” и АНПТ „Мадара“ в национални и международни фестивали;
9. НЧ „Уилям Сароян 2016“, гр. Шумен
• Концерти на съставите;
• Участия във фестивали;
10. НЧ „Асен Златаров 1872”, гр. Шумен, кв. Дивдядово
• Общински конкурс-рецитал за Васил Левски
• 10 години Фолклорна формация „Омая“ и 10 Детски танцов състав „Венче“;
• Регионален конкурс за есе и стихотворение по повод 90 години от рождението
на проф. Тончо Жечев;
• Дни на духовност и култура 2019;
• V регионален танцов фестивал „На Извора хоро се вие”;
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• Участие на колективите във 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 „Надежда 1927“, с. Белокопитово
• Ден на селото;
• Празник на бабината питка;
15. НЧ „Добри Люцканов 1912”, с. Васил Друмев
• 100 години от рождението на Д. Люцканов и 50 години от построяването на
сградата;
• „Заблеяло ми е агънце“ – традиционен гергьовски събор и люлка за здраве и Ден
на селото;
• III Кулинарен фестивал „Забравени традиции – обредни трапези“;
16. НЧ „Земеделец 1900”, с. Велино
• Ден на селото;
17. НЧ „Изгрев 1929”, с. Ветрище
• Ден на селото;
• Празник на терлика;
• Честване на 90 години читалище;
18. НЧ „Пробуда 1927”, с. Вехтово
• Ден на селото;
•
•

19. НЧ „Отец Паисий 1931”, с. Градище
Ден на селото;
Празник на гьозлемите;
20. НЧ „Развитие 1907”, с. Дибич
• Ден на селото;
• V конкурс „Най-добро домашно вино и мезе“;
• Участие на танцов състав „Лудоселци“ в национални или
фестивали;

международни

21. НЧ „Христо Ботев 1929”, с. Друмево
• Ден на селото;
22. НЧ „Просвета 1880”, с. Ивански
• Дни на селото;
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23. НЧ „Просвета 1925”, с. Илия Блъсков
• Ден на селото;
24. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1928”, с. Лозево
• Ден на селото;
25. НЧ „Просвета 1908”, с. Мадара
• Ден на селото;
26. НЧ „Христо Ботев 1907”, с. Мараш
• Ден на селото;
• Празник на чушките и доматите;
27. НЧ „Христо Ботев 1927”, с. Новосел
• Ден на селото;
28. НЧ „Образование 1898”, с. Овчарово
• Ден на селото;
29. НЧ „Земеделец 1903”, с. Панайот Волово
• Ден на селото;
• Празник на цветята;
•
•

30. НЧ „Пробуда 1927”, с. Радко Димитриево
Ден на селото;
VIII Събор „Съхрани българското“;

31. НЧ „Развитие 1895”, с. Салманово
• Ден на селото;
32. НЧ „Извор 1922”, с. Средня
• Ден на селото;
33. НЧ „Христо Ботев 1926”, с. Струйно
• Ден на селото;
34. НЧ „Напредък 1920”, с. Царев Брод
• Ден на селото;
35. НЧ „Паисий Хилендарски 1927”, с. Черенча
• Ден на селото.
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