
  

 

НАСОКИ 

2021 

      

Насоки за 
дейността на НЧ 
„Ал.Константинов 
1884“гр.Провадия  
през 2021 г. 
chitalishte_provadia@abv.bg 
 

 



МИСИЯ: Да насърчава развитието на гражданското общество и 

интеграцията на българската общност в глобалната култура.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 Да изработва подходящи форми и подходи за насърчаване на активно 

социално участие в общността; 

 Да развие специфични подходи за работа с различните групи в 

общността; 

 Да си осигури влиятелни съюзници в лицето на местната власт, 

държавната администрация и бизнес средите; 

 Да разшири присъствието на читалището в публичния живот на 

общността; 

 Да си осигури по-голямо участие в процеса на правене на политиките 

на общността; 

 

І.1.Обслужвани граждански групи, население: 

Деца и млади хора в до училищна и училищна възраст;  

Граждани в активна възраст; 

Представители на социално затруднени и изолирани граждански 

групи;  

Деца в неравностойно положение; 

Деца, лишени от родителски грижи; 

Хора с увреждания; 

   

ІІ. Материална база, стопанисване на читалищната собственост 

Обща  площ – м2 : 1 207.80 

Сграден фонд (вид, състояние): 

   



Читалище - Монолитна сграда на два етажа със застроена площ 970 кв. 

м.,с покрив с дървена конструкция. Извършени ремонтни дейности 

през 2018 г., свързани с повишаване на енергийната ефективност на 

сградата по ОП «Региони в растеж» - подменена покривна конструкция, 

обновена мазилка на фасадата, сменена дограма на прозорци и външни 

врати, санирани външни стени от вътрешната страна, обновена 

отоплителна инсталация, частична подмяна на ел.крушки с 

енергоспестяващи такива, обновени санитарни възли, изграден 

санитарен възел за хора с увреждания, обновена подова настилка на 

сцената,. Обновена е зрителната зала – подова настилка и седалки.  

Основни проблеми: стара, амортизирана и опасна сценична механизация 

–  повредена е механичната конструкция за театралната завеса, а самата 

завеса е силно замърсена, липсват парчета от плата и от ресните, 

повреден сценичен мост, налични 16 бр. ръчни подемници за декори 

(чиги), от които само 6 работещи, силно захабено и прокъсано сценично 

облекло (завеси, крачоли, дъна и др. Компрометирана арка с изронени 

гипсови елементи.  

Сградата е публична общинска собственост, предоставена за 

безвъзмездно ползване с решение №30-368 от 15.03.1999 г.на ОбС и 

заповед №197 от 15.04.1999 г. на Кмета на община Провадия. 

Читалня - Двуетажна масивна сграда  застроена върху 77.80 кв. м., 

пострадала при пожар..През 2005 г. са обновени фасадата и покривната 

конструкция по проект “Красива България”,а през 2006 г. се извърши 

ремонт на част от вътрешните помещения с целеви средства от МК. 

Сградата е общинска собственост, предоставена за безвъзмездно 

ползване на основание чл. 12 ал.1 от ЗОС,§ 3 от ЗНЧ ,в изпълнение 

Решение №30-392 на Общински съвет- Провадия и заповед 

№1276/15.09.2006 г. на кмета на Община Провадия. 



 

Детска библиотека - Сграда на два етажа със застроена площ 160 кв. м. 

с ремонтирана външна фасада и покривна конструкция по  проект 

“Красива България” през 2005 г. През 2007 г. със собствени средства и 

труд от библиотекарите и помощния персонал се извърши частичен 

ремонт и освежаване на първия и втория етаж на  детска библиотека. 

През 2010 г. във връзка със спечелен проект по «Глобални библиотеки» 

се извърши основен ремонт на втория етаж на детска библиотека със 

собствени средства на читалището и съфинансиране от община 

Провадия.  

Амортизиран покрив на сградата, регистрирани течове през пролетно-

есенния сезон на текущата година. 

Сградата е общинска собственост, предоставена за безвъзмездно 

ползване на основание чл. 12 ал.1 от ЗОС,§ 3 от ЗНЧ ,в изпълнение 

Решение №30-392 на Общински съвет - Провадия  и заповед 

№1277/15.09.2006 г. на кмета на Община Провадия.  

Детска музикална школа «Св.Обретенов» - Сграда на два етажа със 

застроена площ 280 кв.м. и дворно място с площ 520 кв. Извършени 

ремонтни дейности през 2018 г., свързани с повишаване на 

енергийната ефективност на сградата по ОП «Региони в растеж» - 

подменена покривна конструкция, обновена мазилка на фасадата, 

сменена дограма на прозорци и външни врати, санирани външни 

стени, климатизирана, подмяна на ел.крушки с енергоспестяващи 

такива, обновен един санитарен възел, изграден санитарен възел за 

хора с увреждания, изградена мълниезащита и аварийно осветление. 

Предоставена е за безвъзмездно ползване на основание чл.12 ал.3 от 

ЗОС, &4 от Преходните заключителни разпоредби на ЗНЧ, във връзка с 

Решение №11-214 от 21.09.2016 г. на ОбС – Провадия, Заповед №3037 



от 18.10.2016 г. и Договор за безвъзмездно предоставяне.  

 

ІІІ.Субсидирана численост -  17 бр. 

1.Наети на трудов договор по чл.67 т.1 КТ –  10  

2.Наети на трудов договор по чл.114 от КТ – 5 

3.Наети на трудов договор по чл.68 ал.1 - 1 

 

ІV. Основни направления и дейности 
 
1.Библиотечна дейност и информационни технологии 
 
1.1 Общодостъпна библиотека 

Библиотечен фонд – 69 967 бр. библиотечни единици.  

Отдели: 

Отдел за възрастни  

Детски и средношколски отдел. Отдел Изкуство.  

Читалня. 

Централен, азбучен и систематичен каталог. Картотеки. 

Техническо оборудване –  6 компютърни работни места с Интернет 

връзка, принтер, копир и скенер оборудване, от които 2 бр. 

библиотекарски и 4 бр. за свободен достъп Преносим 

компютър,мултимедия, екран. 

Автоматизирани библиотечни процеси – Модул Класификатори. 

Сервизни функции. Настройка.; Модул Обработка на книги ; Модул 

Обслужване на читатели; 

Услуги – заемане за дома, междубиблиотечно заемане, ползване на 

информационни носители на място(читалня), устни справки, 

принтиране, копиране, сканиране, свободен достъп до Интернет, е-

услуги по трудова заетост и др.  

Обучения по Програма „Читалищата – достъпно място за обучения” 



 
ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ 
 
Обогатяване на библиотечните колекции с традиционни и други 

носители на информация и опазването им. 

1.Текущо проучване на читателските интереси и набавяне на нови 

библиотечни ресурси чрез покупка, дарение и книгообмен. 

2.Регистрация, инвентиране и каталогизация на новонабавени и 

дарени библиотечни ресурси през 2021 г.  

3.Подобряване качеството на обслужване, въвеждане на нови 

традиционни и нетрадиционни услуги, предлагани от библиотеката. 

Дистанционно обслужване на потребителите през интернет, 

популяризиране възможността за презаписване, запазване на 

литература и получаване на информация за новопостъпили заглавия 

чрез заявка по e-mail. 

4.Осигуряване оптимална организация на фонда с цел улеснено 

ползване от читатели. 

5.Прочистване на многоекземплярна и неползвана литература през 

последните десет години.  

 
1.2 Интернет център 
Основен доставчик на информационни и обучителни услуги на 

територията на община Провадия 

Техническо оборудване - четири компютъра с Интернет връзка, 

принтер, копир и скенер оборудване, ламинатор; 

Услуги - електронна поща, достъп до Internet, антивирусни услуги, 

принтиране, сканиране, текстонабор и текстообработка, изготвяне на 

рекламни материали,; е-услуги по трудова заетост; 

 
2. Учебно – образователни дейности 
 



2.1 Обучения (школи) по изкуства 

Школа по пиано, акордеон, духови инструменти, гъдулка, барабани, 

народно пеене, солфеж и елементарна теория на музиката, балет 

Школа по народни танци 

Школа по народно пеене 

 

2.2 Център за професионално обучение /учебна база/ 
 

 Предлага се обучение на безработни и заети лица за повишаване на 

квалификацията или преквалифициране по 37 специалности от 24 

професии в 14 професионални направления. (лицензия № 200612327 

от 31 май 2006 г.).  

 Лицензиран доставчик на услуги към Агенция по заетостта – предлага 

обучения по ключови компетентности  – Дигитална кометентност, 

чуждоезиково обучение – английски език и професионално обучение;) 

 

3. Любителско творчество 
 

 Детски фолклорен танцов състав  

 Женски народен хор  

 Младежки духов оркестър  

 Балет/Мажоретна формация  

 Оркестър електронни инструменти  

 Театрално студио  

 

 

4. Клубна дейност 
 

 Клуб „Посланици на библиотеката”  

 Клуб “Приятели на книгата”  



Ежегодно организира дни на отворените врати в библиотеката, 

библиотекар за един ден и др. инициативи; 

 Клуб за възрастни по български народни танци  

 Литературен клуб  

 
5. Културна дейност 
 
Организация и провеждане на концерти, конкурси, театрални 

постановки, кинопрожекции, чествания, годишнини, творчески срещи, 

представяне на автори, ревюта на книги, презентации и др.; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Културен календар: Изява, събитие, инициатива, дейност. 
Необходими средства. Източник на финансиране 
 
№ 
по 
ред 

Изява, събитие, 
инициатива, дейност 

Срок Организат
ор 

Източник на 
финансиран
е 
Необходими 
средства 

1. 1
. 

Работа по Програмата 
"Читалищата - 

Постоянен  Интернет 
център 

Читалище 



достъпно място за 
обучение" – безплатни 
обучения по начална 
компютърна 
грамотност в рамките 
на 9 уч. часа 
 

Библиоте
ка 

2. 2
. 

Обучения по ключови 
компетентности – 
дигитална 
компетентност и 
чуждоезиково 
обучение, 
професионално 
образование, 
повишаване на 
професионалната 
квалификация. 
 

Постоянен Интернет 
център 

Читалище 

3. 3
. 

„Уроци по родолюбие“ 
в детска библиотека 
(допълнителен план) 
 

Януари -
Декември  

Библиоте
ка - ДО 

Читалище 

4. 4
. 

Литературен салон 
„Цончо Родев“ 
представя: (срещи с 
творци – Маргарита 
Петкова, Мария Донева 
и др.) 
 

Януари -
Декември 

Библиоте
ка – ДО и  
ОВ 

Читалище 

5. 5
. 

Арт-работилница в 
детска библиотека – 
годишнина на 
писатели, изложби, 
литературни четения, 
драматизации и др. 
 

Януари -
Декември 

Библиоте
ка - ДО 

Читалище 

6. 6
. 

Един учебен час в 
библиотеката 
 

Януари -
Декември 

Библиоте
ка  

Читалище 

7. 7
. 

Един учебен час в 
музикалната школа 

Януари -
Декември 

ДМШ Читалище 



 
8. 8

. 
Отбелязване на 
бележити дати за 
личности и събития  
 

Януари -
Декември 

Читалище Читалище 

9. 9
. 

Програма „Роден край“ 
– краеведческа дейност 
по доп. програма 

Януари -
Декември 

Библиоте
ка ДО 

Читалище 

10.  Национален 
ученически конкурс 
„Цончо Родев“ за 
исторически разказ на 
тема „Изпитание“ 2021 
г. обява 

Януари Читалище  
Община  

Инициативе
н комитет 
Читалище 

11.  Урок по родолюбие: 
170 години от 
рождението на Райна 
Княгиня– 
презентация/беседа/ с 
учениците от 6 клас 
при IОУ „Хр. 
Смирненски.” 

Януари Библиоте
ка ДО 

Читалище 

12.  „Огънят на словото”-
виртуален 
рецитал/173 години от 
рождението на Христо 
Ботев/ 

Януари Библиоте
ка ДО 

Читалище 

13.  Онлайн –читалня- 235 
години от рождението 
на Вилхелм Грим  

Февруари  Библиоте
ка ДО 

Читалище 

14.  230 години от 
рождението на Карл 
Черни - концерт с 
изпълнения на етюди 

Февруари  ДМШ Читалище 

15. 1
1
. 

Работилница за 
мартеници 

Февруари Библиоте
ка ДО 

Читалище 

16. 1
4
. 

Урок по родолюбие: 
156 г. от рождението на 
Петър Берон – 
презентация (IIОУ „Ив. 
Вазов – шести и седми 

Март  Библиоте
ка  
ДО 

Читалище 



кл.) 
17. 1

5
. 

„Картини с игла и 
конец“ – изложба на 
гоблени 

Март Читалище Читалище 

18.  „С музиката на Моцарт“ 
– класически концерт с 
творби от В.А.Моцарт 

Март  ДМШ Читалище 

19.  Конкурс за фотографии 
на тема „Българче от 
Провадийско“. Изложба 

Март  Читалище Читалище 
 

20.  2 април – 
Международен ден на 
детската книга - 
конкурс за рисунка и 
изложба; 
 

Април  Читалище 
и 
Библиоте
ка ДО 

Читалище 

21. 1
6
. 

Походът на книгите: 
Маратон на четенето – 
Часът на приказката 
онлайн; 

Април  Библиоте
ка 
ДО 

Читалище 

22. 1
7
. 

Седмица на детската 
книга и изкуствата за 
деца – по допълнителен 
план: 
 

Април  Библиоте
ка ДО 

Читалище 

23. 1
8
. 

22 април – Ден на 
Земята – 
доброволческа акция 
за залесяване, 
почистване на терен и 
др. инициативи 
 

Април Читалище Читалище 

24. 1
9
. 

Книжна премиера на 
„Вафлено сърце“ от 
Мария Пар 

Април  Читалище Читалище 

25. 2
0
. 

Национална 
библиотечна седмица – 
допълнителен план; 
 

Май Библиоте
ка 

Читалище  

26. 2
1
. 

Образователни 
концерти „В час по 
музика с шедьоврите на 

Май ДМШ Читалище 



Моцарт“- 265 г. от 
рождението му;  

27. 2
2
. 

Участие в празничната 
програма по случай 24 
май – Денят на 
славянската писменост 
и българската просвета 
и култура; 

Май  Читалище Читалище 
 

28. 2
3
. 

Годишен концерт 
„Класика“ 

Юни  ДМШ  Читалище 

29. 2
4
. 

„Лято в библиотеката!” 
– развлекателна и 
образователна 
програма за осмисляне 
на свободното време на 
децата през 
ваканцията - по 
допълнителен план; 
 

Юни - 
август 

Библиоте
ка ДО 

 
Читалище 

30. 2
5
. 

Подготовка за 
творчески сезон 
2020/2021 г. 

Септемвр
и 

Читалище Читалище 

31.  1 октомври ден на 
поезията, музиката и 
възрастните хора - 
концерт, презентация, 
литературно четене. 

Октомври  Библиоте
ка 
ДО 

Читалище 

32.  Фотоизложба – 
конкурс „Осинови 
любовта“, във връзка с 
4 октомври – световен 
ден за защита на 
животните. 

Октомври  Читалище  Читалище 
 

33.  „Ден на християнската 
младеж и семейство“ – 
празничен концерт; 

Ноември  Библиоте
ка 
ДО 
ДМШ 

Читалище 

34.  Концерт „Детски албум 
на Св. Обретенов“ - 
патронен празник на 
муз. школа 

Ноември  ДМШ Читалище 



35. 2
8
. 

Коледен концерт на 
самодейните 
колективи 
 

Декември Читалище Читалище 

36. 2
9
. 

Гостуване на   
професион. театри, 
кинопрожекции, 
концертни, шоу и др. 
културни събития; 

Постоянен  Читалище 
 

Читалище 

37. 3
0
. 

Общинска субсидия: 
 Софтуер за 
дигитализиране 
на библ.фонд 

 Модул „Интернет 
каталог“ 

 Планетарен 
настолен скенер  

2021 г. 3 500,00 
лв. 

Община 
Приложена 
оферта; 

 
 
 
VІІ. Участие на читалището в инициативи на Община Провадия, други 
организации и  институции (регионални и национални събори и 
фестивали, конкурси и др.) 
 
Забележка: Календарът е отворен и може да бъде променян и 
допълван;  
 
Насоките са приети на заседание на настоятелството с решение №5 от 

10.09.2020 г.  

 


