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Приложение 1
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА 2022 ГОДИНА
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Столична община за 2022
година е в изпълнение на Закона за народните читалища и въз основа на направените от
читалищата и от Столична община предложения за дейността им през 2022 година,
съобразно с изискванията на стратегическите документи за развитие на Столична община.
Формирането на обща програма на читалищата на територията на Столична община има за
цел да подпомогне годишното планиране на дейностите им и да способства за
утвърждаването им като важни средища, реализиращи културната идентичност.
Предложената годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на
Столична община за 2022 година включва целенасочени дейности за постигане на целите и
очакваните резултати, заложени в стратегическите документи, по които Столична община
работи за устойчивото развитие на града, за активно участие на гражданите в съвременния
културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство, за
повишаване на участието на гражданите в културните дейности и на потреблението на
културни продукти и услуги, за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на
София, както и в изпълнение на заложените в Закона за народните читалища цели и
дейности свързани със:
> 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 на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата;
> възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
> осигуряване на достъп до информация;
> развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
> уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и
видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
> организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства,
концерти чествания и младежки дейности;
> събиране и разпространяване на знания за родния край;
> създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното
наследство;
предоставяне на компютърни и интернет услуги и др.
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Всички дейности, заложени в годишната програма на читалищата за 2022 трябва да се
осъществяват и да са съобразени със съответните нормативни документи, съгласно които
изпълняват дейността си и със стратегиеските документи за развитие на Столична община.
График на основни дейности
Годишна
програма на
читалищата
Януари декември 2022

Предоставяне на отчетите за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства от предходната година на дирекция
„Култура“, Столична община чрез районните администрации, съгласно
посочените в ЗНЧ срокове - в срок до 31 март на настоящата година

Предоставяне на предложенията за дейността на читалищата през
следващата година на дирекция „Култура“, Столична община чрез
районните администрации, съгласно посочените в ЗНЧ срокове - в срок
до 10 ноември на предходната година
Представяне и приемане на годишната план-програма на читалищата от
Столичния общински съвет на Столична община, съгласно изготвен от
дирекция „Култура“ обобщен доклад
Реализиране на дейностите от утвърдените и приетите на заседание на
Столичния общински съвет годишни програми

Участие на представители на читалищата в комисиите за определяне и
разпределяне на субсидираните бройки

Участие на представители на читалищата в срещи между компетентните
структури за обсъждане на проблемите и др. в дейността им, събиране на
мнения и предложения за актуализиране на нормативни документи,
съгласно които изпълняват дейността си
Писмена кореспонденция и провеждане на регулярни срещи с
представители на читалища/районни администрации/Столична община
за споделяне на опит и добри практики
Проучване на актуалното състояние/потребностите/интересите на всяко
читалище, със съдействието на и чрез районните администрации
Предоставяне на информация на РЕКИЦ, гр.София/читалища за
актуални програми на Столична община и др. (дирекция „Култура“)
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ПРИОРИТЕТИ В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2022

> ДОСТЪП ДО КУЛТУРА
Един от основните приоритети, залегнали в Стратегията за развитие на културата в София
2013 - 2023 г. е ДОСТЪП ДО КУЛТУРА за всички граждани с основна цел: София да се
превърне в творчески град, където всеки - независимо от неговия пол, възраст, етнически
произход или социален статус - има достъп до разнообразни културни продукти и услуги и
има възможност да развива потенциала си чрез активно участие в творчески дейности,
включително във виртуалното пространство.

София предлага множество възможности за хора от различни възрасти, които желаят да
танцуват, да свирят, да се занимават с фотография и други форми на артистично изразяване.
През последните години се наблюдава засилен интерес на младите хора към българския
фолклор и народните танци. Съществуващите в София читалища предлагат различни школи
и курсове за деца и младежи, но също така и за хора в активна възраст. Пенсионерските
клубове дават възможност за общуване и изява и на хората от третата възраст.
Възможностите за културно участие, за активно включване в културния живот и изразяване
чрез артистични дейности, не са равномерно разпределени между различните социални
групи в столицата, както и между различните райони на града. Проучванията показват, че
живеещите в центъра на града имат по-широки възможности, но това разделение минава не
само по линията център-периферия, но и сред различните социални групи в града.

Данните от извършено проучване за тригодишен период (2019-2021 г.) за дейността на
читалищата на територията 24-те района дава информация за следното: към всички
читалища на територията на града има 940 действащи клубове, школи и кръжоци; В 114
читалища има самодейни състави; 13 читалища са реализирали 5 или под 5 събития. Две не
са реализирали нито едно; 101 са читалищата реализирали под 100 събития за периода;
приблизително 1/3 от читалищата (57) са кандидатствали и са усвоили средства от
национални програми за тригодишния период. Това са предимно програмите към
Министерството на културата; 70 или приблизително половината читалища не
кандидатстват по финансиращите програми на Столична община, както и не се възползват
от участия в програмите на районните администрации за „Събития на Столичните райони“.
ЦЕЛИ

Подобрен достъп до
разнообразни
културни продукти,
творчески дейности
(включително във
виртуалното
пространство)

МЕРКИ

Стимулиране на
читалищата за
кандидатстване в
програми и
участието им като
партньори в такива
за развиване на

ДЕЙСТВИЯ

Развитие на
местния културен
календар и
създаване на
условия за
мобилност и обмен

ПОДПОМАГАЩИ
СТРУКТУРИ
Районни
администрации,
РЕКИЦ - София
град,
Дирекция
„Култура“,
Министерства и др.
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Нови публики,
усвоени и
приложени добри
практики,
създадени нови
партньорства и
мрежи

интереса към
изкуствата

Организиране на
школи, кръжоци,
курсове, клубове,
кино- и видео-,
празненства,
концерти чествания
и младежки
дейности, събиране и
разпространяване на
знания за родния
край
Осигуряване на
богата и
многообразна
читалищна дейност,
чрез включване на
разнообразни
събития в годишните
им програми
Насърчаване на
партньорства между
утвърдени фестивали
и проекти от
Календара на
културните събития
и СП „Култура“ за
провеждане на
прояви и събития
съвместно или на
територията на
читалища, особено в
периферни райони

Включване на
събития с вход
свободен и събития
на открито в
годишните планпрограми на
читалищата
Срещи за създаване
на контакти и
обмяна на опит с
партньорски
организации в
сферата на
културата в
Столична община

Осъществяване на
съвместни проекти
с училищата в
близост

Надграждане и
развитие на
дейностите в
областта на
любителското
изкуство,
разширяване на
школите и
образователните
клубове и участия
на самодейните
състави на
национални и
градски форуми

Организиране и
участие на
различни културни
събития на районно
и градско ниво
Разширяване на
художественото
съдържание и
представянето му
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на различни
международни,
национални
фестивали,
конкурси, прегледи
и т.н.
Проучване,
кандидатстване и
активно участие в
проекти по
финансиращи
програми на
Столична община:
СП„Култура“,
Календар на
културните
събития:
Събития на
Столичните райони
Събития на
Столична община
Лятна културна
програма

Проучване,
кандидатстване и
активно участие в
проекти по
финансиращи
програми към
Министерство на
културата,
международни и
европейски
програми и др.

Популяризация на
дейностите
> ПОДОБРЯВАНЕ
ЧИТАЛИЩАТА

НА

МАТЕРИАЛНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА

НА

Развитието и подобряването на инфраструктурата за култура е една от стратегическите
хоризонтални политики, заложени в Стратегията за развитие на културата в София 2013 2023: СОФИЯ - ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА. Основополагащи при всички приоритети
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ключово значение имат развитието на материалната инфраструктура (сцени, зали,
оборудване и т.н.); информационната инфраструктура (канали за промотиране на културни
събития, арт-критика, пространства за диалог за култура и други); финансовите
инструменти (подкрепа и стимулиране на творческата дейност - професионална и
любителска); инфраструктурата на човешките ресурси (професионална подготовка на
културни мениджъри, местни културни посредници и други)

Данните от извършено проучване за състоянието на читалищните сгради на територията на
24-те района в град София за периода от 2019 г. до 2021 г. показват, че 108 от читалищата
нямат технически паспорти, 31 читалища не разполагат със собствена сграда,
приблизително 120 читалища имат нужда от извършване на ремонтни дейности. Сумата,
съгласно предоставените от тях КСС-та възлиза на над 3 000 000,00 лв. Едно читалище е
одобрено за финансиране и реализация на проект през настоящата година по програма
„Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика, в Инвестиционната
програма на Столична община с период за изпълнение от 07/2019 до 01/2022 г. са включени
две читалища.___________________________________________________________________ __
ДЕЙСТВИЯ
ПОДПОМАГАЩИ
МЕРКИ
ЦЕЛИ
СТРУКТУРИ
Районни
Влагане на собствени
Паспортизация на
Подобрена
администрации,
приходи(на
читалищните сгради
материална
РЕКИЦ - София
читалищата) за
инфраструктура
град,
извършване на
Изготвяне и
Съюз на народните
актуализиране на ККС-та ремонтни дейности и
читалища,
др. (от извършване на
Столична община,
стопанска дейност,
Проучване на
свързана с предмета на Министерства и др.
възможности за наличие
основната им дейност
на свободни
сгради/помещения, които и от членски внос)
да бъдат използвани за
нуждите на читалищните Извършване на
ремонтни дейности с
дейности
финансови средства на
Търсене на възможности районните
администрации
за допълнително
финансиране за
извършване на ремонтни Дарения и спонсорство
дейности
Проучване,
кандидатстване и
работа по проекти и
усвояване на
финансови средства от
общински, национални
и европейски
програми (напр:
Инвестиционна
програма на CO,
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програми към
Министерство на
културата (регулярни
и извънредни
програми),
Министерството на
труда и социалната
политика и др.)
> ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ИНФОРМАЦИОННАТА
СТРУКТУРА
НА
ЧИТАЛИЩАТА И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
Данните от извършено проучване за дейността на читалищата на територията 24-те района
в град София показват необходимост от подобряване на информационната инфраструктура
и нуждата от модернизиране на предоставяните услуги в читалищата, както и
необходимостта от превръщането им в полезен и ефективен участник в процесите за
осигуряване на информационно обслужване на жителите в районите. 124 читалища
разполагат с библиотечен фонд, като с над 3000 единици разполагат 117. 25 читалища нямат
FB сайтове. Компютърната техника е остаряла или не е налична. 19 читалища разполагат с
оборудване за кинопрожекции (екрани, мултимедия). 48 читалища осигуряват пълен или
частичен достъп до сградите за хора със специфични потребности

ЦЕЛИ

Осъвременяване на
предоставяните
услуги

МЕРКИ
Използване на
информационните
технологии в
работата на
читалищата

Постигане на
конкретни и
постижими
резултати
Разширяване на
влиянието на
читалищата върху
жителите от района
Популяризиране на
дейността на
читалищата

Създаване и
поддържане на

ДЕЙСТВИЯ

Проучване,
кандидатстване и
работа по проекти общински,
национални и
европейски
програми

Предлагане на нови
услуги и продукти образователни,
информационни и
социални

Търсене на
партньорства и
съмишленици в
лицето на други
културни институти
и НПО за постигане
на общите цели

ПОДПОМАГАЩИ
СТРУКТУРИ
Районни
администрации,
РЕКИЦ - София
град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и др.
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електронни
информационни
мрежи; мрежи,
предоставяне на
компютърни и
интернет услуги,
поддържане на
фото-, фоно-,
филмо- и видео
услугите
Разширяване на
социалният обхват
на предоставяните
читалищни услуги

Подобрени условия
за поддържане на
библиотеките и
читалните

Обогатяване на
библиотечния фонд
на читалищата
Привличане на нови
читатели

Разгръщане на
читалищната
дейност през
библиотеките библиотеките като
образователна среда

Библиотечно
обслужване чрез
използване на
възможностите на
информационните
технологии
Утвърждаване на
библиотеките като
необходими
институции за
развитие на
образованието и
популяризиране на
дейността им в
полза на обществото

Активна работа с
децата и
подрастващите с
цел зараждане на
интерес към книгите
и четенето

Организиране на
дейности (творчески
клубове,
литературни
четения, срещи с
писатели и др.),
насочени към
различни
възрастови групи
Проучване,
кандидатстване и
работа по проекти общински,
национални и
европейски
програми за
развитие на
библиотечни
дейности

Търсене на
партньорства и
съмишленици в

Районни
администрации,
РЕКИЦ-София
град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и др.
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лицето на други
културни институти
и НПО за постигане
на общите цели

Обучителни
програми за
читалищни
служители
Сътрудничество с
други библиотечни
организации

Осигурен достъп на
хора със
специфични
потребности

Разширяване на
социалния обхват на
дейността на
читалищата

Приобщаване на
хора от различни
социални групи,
хора в
неравностойно
положение и хора
със специфични
нужди в работата на
читалищата

Търсене и
привличане на
дарения от книги
Реализация на
събития извън
залите и салоните на
читалищните сгради
Разширяване на
пакета от
образователни,
информационни и
социални услуги,
насочени към хора
със специфични
потребности

Осъществяване на
съвместни проекти с
районни
администрации в
изпълнение на
проекти по
програми на
Столична община „Събития на
столичните райони“,
СП „Култура“,
както и национални
и европейски
програми

Районни
администрации,
РЕКИЦ - София
град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и др.
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> ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ,
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОСОБНОСТИ ЗА АКТИВНО РАЗБИРАНЕ
Данните от извършено проучване за тригодишен период за дейността на читалищата на
територията 24-те района показва необходимост от повишаване на квалификацията и
уменията на читалищните служители за оптимизиране на работата на читалищата и
превръщането им в културни средища, които задоволяват потребностите на местното
население. За периода 2019 - 2021 данните показват, че приблизително половината
читалища не кандидатстват по финансиращите програми на Столична община, както и не се
възползват от участия в програмите на районните администрации за „Събития на
Столичните райони“. Приблизително 1/3 от читалищата (57 бр.) са кандидатствали и са
усвоили средства от национални програми за тригодишния период. Това са предимно
програмите към Министерството на културата.

ЦЕЛИ

Повишаване на
капацитета на
човешкия ресурс

МЕРКИ
Повишаване на
квалификацията
и уменията на
читалищните
служители
Организиране на
информационни
и
консултационни
срещи и събития

Дългосрочно
планиране на
дейности за
подобряване на
работната среда
Създаване на
подходящи
условия за
обучение и
квалификация
Развитие на
творческите
способности на
гражданите

ДЕЙСТВИЯ

Залагане на
образователни дейности
в план-програмите на
читалищата
Участие в обучителните
програми, организирани
от дирекция „Култура“
на Столична община за
кандидатстване по
финансиращите
програми - СП
„Култура“, Календар на
културните събития,
„Събития на Столичните
райони“, „Събития на
Столична община“ и др.

Кандидатстване и
участие в образователни
проекти по програми на
Столична община,
Министерство на
образованието,
Министерство на
културата,
международни и
европейски програми и
др.

ПОДПОМАГАЩИ
СТРУКТУРИ
Районни
администрации,
РЕКИЦ - София
град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и др.
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Стимулиране на
връзките между
култура и
образование в
началното,
средното и
висшето
образование

Инвестиции в
материалнотехническата база:
обучителни зали

Повишаване на
достъпността на
местното население до
основни обучителни и
квалификационни
услуги, предлагани от
читалищата

Провеждане на
тематични срещи на
учители и
библиотекари/читалищни
служители с цел
обсъждане на
възможности за
обучение, консултации,
неформално общуване
> КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ ГРАД
Един от основните приоритети, залегнали в Стратегията за развитие на културата в София
2013 - 2023 г. е КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО с основна цел: Културното наследство да се
превърне във фактор за устойчиво градско и регионално развитие и културен капитал, който
притежава и икономическа и социална стойност, като едновременно с това се обогатят
възможностите за взаимодействие със съвременните изкуства.

Нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност в съвременното
общество. Голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите,
съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване и от особено
значение е да се поддържа и насърчава дейността по изучаването, практикуването и
предаването на следващите поколения на богатото нематериално културно наследство на
София и шопския фолклорен регион.

По инициатива на редица читалища в София и в селата от периферните райони се реализират
различни форуми, изготвят се проекти, подкрепени от Столична община - Събития на
столичните райони за запазване на традициите в изчезващи занаяти и обичаи. Читалищата
са форум за общуване между различните поколения,и носители на традицията.
Данните от извършено проучване за тригодишен период (2019 - 2021) за дейността на
читалищата на територията 24-те района дава информация за следното: 25 читалища
разполагат с музейни сбирки/колекции; 124 читалища разполагат с библиотечен фонд. В 114
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читалища има самодейни състави, които всяка година активно участват в програмите на
читалищата за отбелязване на национални празници, годишнини, бележити дати и др; към
всички читалища има 940 действащи клубове, школи и кръжоци.
ЦЕЛИ

Опазване,
съхраняване и
популяризиране на
културно наследство
- материално и
нематериално

МЕРКИ
Развитие и
подпомагане на
любителското
фолклорно
художествено
творчество

Разработване на
проекти за запазване
на обичаите и
традициите
Изграждане на
партньорства и
социализация на
културното
наследство

Създаване и
съхраняване на
музейни колекции
Насърчаване на
мобилността на
музейните колекции

Съхраняване и
популяризиране на
книжното наследство

Обогатяване на
библиотечните
фондове

ДЕЙСТВИЯ

Участие и
организиране на
различни местни
празници събори,
фестивали, както и
участие в
регионални,
национални и
международни
фестивали и
събори

Обмяна на опит,
знания и умения
по време на
провеждане на
местните
празници

Залагане на
дейности за
съхраняване и
популяризиране
на културното
наследство в
годишните
програми на
читалищата беседи, курсове,
форуми
Залагане на
дейности в планпрограмите за
събиране и
разпространяване
на знания за
родния край

ПОДПОМАГАЩИ
СТРУКТУРИ
Районни
администрации,
РЕКИЦ-София
град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и др.
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Проучване,
кандидатстване и
активно участие в
проекти по
финансиращи
програми на
Столична община,
Министерство на
културата,
Министерство на
образованието,
Министерство на
труда и
социалната
политика,
европейски
програми и
проекти, вкл. и за
мобилност

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В съвременната динамична обстановка читалищата трябва да търсят иновативни подходи в
дейността си за набавяне на допълнителни финансови средства и активно стимулирани да
търся информация и възможности за това.
Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата се
извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за бройки
субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски
внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др. С
решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над
определената субсидия със средства от собствените приходи на общината.

основни
ФИНАНСОВИ
източници
Държавна субсидия включват се средства за
заплати, осигурителни
вноски, веществени разходи
и за културно-просветна
дейност за читалища, които
са регистрирани в съда и са
вписани в регистъра на
Министерството на
културата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
усвояване на финансови
средства от програми на
Столична община,
Министерство на културата,
Министерство на
образованието,
Министерство на труда и
социалната политика и др.

ПОДПОМАГАЩИ
СТРУКТУРИ

Районни администрации,
РЕКИЦ - София град,
Съюз на народните
читалища,
Столична община,
Министерства и други
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стопанска дейност,
свързана с предмета на
основната им дейност

усвояване на финансови
средства от европейски
програми

Членски внос, наеми,
дарения, завещания,
доброволни помощи

Доброволни помощи,
дарения, спонсорства,
завещания

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ - Читалищата са устойчиви културни
институции, просветно - културни средища, които имат специфична мисия за съхранение и
развитие на традиционните ценности на нацията. Едно от основните предизивикателства,
които стоят пред нас е по-доброто взаимодействие на читалищата с образователната система
и стимулирането им за непрекъснато взаимодействие с културни институции за постигане
на целите и приоритетите, заложени в програмите им. Необходимо в този процес да бъдат
ангажирани структури на държавната и местната администрация - МОН, РУО, Столична
община, ВУЗ-ове, училища, НПО и др. за превръщането им като средище за образователна
среда и включване и провеждане на задължителни и избираеми учебни и факултативни
учебни часове в читалищата. Друго предизвикателство е ангажирането на комптенетните
структури в процеса на намиране и отчитане на слабостите и пропуските в дейността на
читалищата и ангажирането им в работата по актуализиране на нормативните документи и
методики, съгласно които изпълняват дейността си, с цел оптимизиране на дейността им и
утвърждаване на значимостта им за културния живот.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Столична
община за 2022 година е насочено към обединяване на усилията за по нататъшно развитие
и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват
ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие
в процесите на всеобхватна глобализация.

Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и реализацията
на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване активността на
читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, работещи в
полза на общността.
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ОБОБЩЕНА ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА НА ЧИТАЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

В изпълнение на чл. 26а. От Закона за народните читалища: (2) „Кметът на общината
внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за
развитие на читалищната дейност в съответната община". Съгласно целите и
приоритетите за развитие на читалищната дейност през 2022 г. читалищата в районните
администрации са заложили в
годишните си
планове дейности, съобразени със
стратегическите документи за развитието на общината и с горепосочените цели, мерки и
действия, както следва в обощение:
1. РАЙОН „ИЛИНДЕН“

През настоящата година в програмата на читалищата са включени: Отбелязване на
годишнини, реализиране на изложби, беседи, честване на национални празници, летни
занимателни школи, представяне на книги, целогодишни школи по изкуства, езици и др. за
всички възрасти. Читалище „Златоструй“ предвижда развитие на ресурса на дигиталната
библиотека чрез актуализиране на базата данни на съществуващата библиотека и
обогатяване на библиотечния фонд. Читалище „Роден край-1931“ ще развива културнообразователната дейност и школите по изкуства. За 2022 г. са предвидени над 150
инициативи и събития. Читалище „Гоце Делчев -1927“ - освен традиционните чествания и
срещи залага на популяризиране на актуални книги и срещи с авторите им. Читалище
„Епископ Щросмайер“ ще отбележи съвместно с други читалища множество събития на
територията на района, свързани с национални и християнски празници. НЧ „Г.С. Раковски
освен ежегодните чествания и годишнини планира реализация на фестивали на всички
видове изкуства и привличане на млади участници и публика.

2. РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

Дейността на читалищата на територията на Район „Кремиковци“ през 2022 година залага
на развитие на библиотечната дейност чрез провеждане на седмица на детската книга и
изкуствата за деца - м.април 2022 година, провеждане на седмица на четенето - м. Октомври
2022 година, пропагандиране и прилагане на програма „Глобални библиотеки” библиотеката при читалището е определена като целева библиотека по програмата потребители 5 800 бр. за 2022 година. Организиране на компютърни курсове за начинаещи
и възрастни, участие в наши и международни фестивали в Гърция, Словения, Румъния и
Черна гора. Провеждане на часове по четене и литература в библиотеката с ученици от
училищата в района. Читалищата предвиждат участие в програми и проекти за финансиране
на читалището, увеличаване на финансирането от спонсори, финансиране по апликационни
форми за чествания и дейност от Дирекция „Култура”.
3. РАЙОН „БАНКЯ“
Читалищата на територията на Район „Банкя“ предвиждат художествена програма,
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посветена на фолклорните традиции и обичаи, като Бабинден, „Трифон Зарезан“, „Смисъла
на прошката“ и др., както и отбелязване на традиционни национални празници и
годишнини.
Акцент в програмата са литературни четения и провокиране на интерес у младите хора към
четенето и литературата, театрални представления.

4. РАЙОН „ИЗГРЕВ“

Утвърдените и успешни инициативи, срещи, четения, премиери, образователни програми
на Литературния салон на НЧ „Николай Хайтов-1936“ са заложени и в Програмата за 2022
г. Планирани са още изложби, театрални спектакли, музикално поетични рецитали, участие
във фестивали и др. Богатата програма предложена от Район „Изгрев“ спомага за
обогатяване на културната среда в района и привлича интереса на участници и гости на
събитията от цялата страна.

5. РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
Програмата, предложена от Район „Студентски“ предвижда фолклорни програми, свързани
с традиционни празници, представяне на книги, посветени на София, здравна програма „С мъдрост и знание към дълголетие“, образователни програми посветени на Деня на
народните будители, събития за отбелязване на знакови дати, свързани с историята и
развитието на Европа. Клубовете към читалищата са притегателен център за деца и юноши
с интерес към изкуствата, които активно продължават дейността си.

6. РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

Читалищата планират обогатяване на библиотечните си фондове и разширяване на
библиотечните услуги. Читалище „Възраждане-1928“ ще работи по проекти, подкрепени от
национални и общински програми, ще популяризира дейността на района чрез
разпространение на тематична книга, заложена в план-програмата за 2022 г. Предвидени са
дейности по обогатяване на физическата култура, чрез спортни инициативи и регулярни
дейности. Действащите към НЧ.“Стефан Караджа-1990“ 19 школи и клубове по изкуства
активно ще ангажират младите таланти и през тази година. НЧ „Васил Левски-1928“
планира да реновира концертната си зала.
Всички читалища в района залагат на дейности за обогатяване на културата и търсене на
нови ефективни партньорства за надграждане на инициативите заложени в културния
календар за 2022 г.
7. РАЙОН „СЛАТИНА“

Читалищата на територията на района са заложили в програмата си многообразна
музикална дейност, като реализация на концерти, участия и организиране на конкурси за
песни, международни фестивали и др. Културните програми предвиждат отбелязване на
бележити дати и годишнини, както и на традиционни български празници. Ще се
реализират събития за деца, свързани с насърчаване към четенето.
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8. РАЙОН „ВИТОША“

Читалищата в района предлагат разнообразна програма, чрез която хора от всички
поколения, най-вече младите, намират творческа реализация в изкуствата. Например в
областта на театъар — фестивал на младежкото театрално изкуство, прояви в областта на
музикаката и танца. Продъжават и през 2022 г. да действат езикови школи, клубове по
интереси и др. Продължава активността на фолклорните състави и участието им в МФФ
„Витоша“, организиран от читалище в района. Заложени са дейности за обогатяване на
библиотечните фондове, участие в национални, местни и международни прояви.

9. РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

Един от районите с най-много читалища, действащи на територията му, които имат
стратегическата задача да стимулират и обогатяват културния живот в периферните райони
на града и със заложените в пограмата за 2022 г. дейности го постигат. Всички читалища
предвиждат богата програма за отбелязване на чествания, годишнини, местни и национални
празници, образователни програми, открити уроци, презентации. Школите и клубовете към
читалищата и през 2022 г. активно ще ангажират участниците в самодейните състави за
реализацията на гореспоменатите инициативи.

10. РАЙОН „ИСКЪР“

Програмата, предложена от района ще продължава да развива своите ежегодни дейности,
като търси начини за привличане на нови участници в съставите, най-вече деца и млади
хора. И през 2022 г. читалищата залагат на дейности, свързани с традиции, обичаи и
рождени дати на бележити българи. Танцовите и певческите състави ще участват в наши и
международни фестивали, като Фестивал-конкурс за инструменталисти, Фолклорен
конкурс „Шопска песен“, фолклорен конкурс „Шопски наниз“ и др. Библиотеките, като
важни информационни центрове, предвиждат дейности за привличане на нови читатели от
всички възрасти. Библиотичният фонд на читалището в с. Бусманци, което съхранява 8796
тома книги ще бъде обогатен.

11. РАЙОН “ВРЪБНИЦА“

Програмата на читалищата предвижда отбелязване на годишнин, чествания на,национални
празници, участие в национални събори и фолклорни фестивали. Акцентира се на
ангажиране на децата от района в летни, градски лагери- занимания по интереси.
Предвидени са много изложби, както и инициативи за популяризиране на книгите и
четенето. Предвидени са събития, които запознават жителите на района с обичаите и
традициите на ромското население. Уреждането и поддържането на библиотечните
колекции помага за усъвършенстване на образователния процес в района.
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12. РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Един от районите с най-много читалища на територията си спомага за децентрализацията
на културния живот в столицата. Функциониращите към тях 14 танцови състава, 9 детски
фолклорни групи, школите за приложни изкуства, активно участват в културния календар.
План-програмата на района предвижда 17 събития, предложени за включване в Календара
на Столична община - събития на столичните райони. Художествената самодейност
включва съвместни мероприятия с училища, детски заведения, клубове на пенсионери и
църквата. И през 2022 г. библиотечното обслужване към читалищата ще се развива, съгласно
стратегиите за задържане и развитие на читателската аудитория.

13 .РАЙОН „ЛЮЛИН“
Читалищата в района ще поддържат библиотечния си фонд, като самите библиотеки имат
активна дейност в инициирането и реализацията на множество програми и събития за срещи
и отбелязване на рождени дати на известни поети, писатели, преводачи, артисти и др.
Действащите езикови школи, свързани с изкуствата, ще превърнат читалищата в
притегателен културен център за местната общност. За набиране на допълнително
финансиране, читалищата предвиждат кандидатстване по местни и национални програми,
заложени са събития за разширяване на социалния обхват на читалищната дейност за хора
със физически увреждания, хора със специфични нужди и др.

14. РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Действащите на територията на района читалища със заложените в програмата за 2022 г.
дейности ще обогатят културния живот в района с множество инициативи за отбелязване на
чествания и годишнини, местни и национални празници, кръгли маси, творчески вечери. Ще
се реализират събития за почитане паметта на героите на Западните покрайнини. Поради
опасенията от възникване на нова епидемична обстановка, едно от читалищата - НЧ „Кузман
Шапкарев-2009“ планира обновяване на сайта си за улесняване на комуникацията.

15. РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Читалищата в района предвиждат дейности за затвърждаване на културните ценности, както
и за развитието на таланатите и естетическото възпитание в подрастващото поколение. Към
съществуващите дейности те добавят нови за обогатяване на културния живот и
образователната дейност в района. Курсове, школи по изкуствата, учебен център, детски
работилници. Обогатяване на библиотечния фонд е един от приоритетите на програмите на
читалищата. Провеждане на образователни програми на местно, национално и
международно ниво.
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16. РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

В програмата на района са заложени традиционни събития, честване на празник на района,
отбелязване на етнокултурен празник на ромската общност, майски празници на културата,
честване на национални празници и бележити дати. Част от проявите кандидатстват за
финансова подкрепа в програмите на Столична община. Читалищата в района развиват и са
заложили и в порграмата за 2022 г. многостранни дейности, като изяви на инструменталните
си любителски състави, певчески групи, образователни курсове, литературни инициативи,
клубове за хора от третата възраст.

17. РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Предвид предложената от района програма се забелязва продължаване на наложените
традиции за отбелязване на чествания и годишнин, местни и национални празници, районен
събор, каледен базар, развитие на библиотечната дейност и привличане на нови читатели.
Акцент в програмата е отбелязването на 24 май, както и Деня на детето -1 юни, районният
празник, който се отбелязва на 6-ти септември. За финансиране на дейностите и
инициативите си читалищата участват в национални програми и програми на Столична
община.

18. РАЙОН „МЛАДОСТ“

Читалищата в район „Младост“ акцентират върху тържественото отбелязване на
националните празници на България, както и на традиционния районен празник, който
привлича интереса на гражданите на един от най-големите райони в столицата. Клубовете
и самодейните състави продължават да участват активно в реализирането на горепосочените
инициативи. Особен интерес представлява новооткрития клуб за култура „Знакова личност“
- предлага популяризиране на дейността и обществения принос на знакови личности.

19. РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

Културният календар и планираните дейности на читалищата в района, са съобразени с
възможни ограничения, породени от епидемиологичната обстановка в страната.
Предвидени са редица музикални инициативи за отбелязване на годишнини на бележити
композитори. Самодейците в клубовете и школите ще бъдат ангажирани в провеждането на
чествания, празници и фестивали на територията на района. Ще бъде отбелязан районният
празник на „Красно село“ Предвидени са насочени към младата публика дейности и
инициативи, подходящи за деца през летните месеци.
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20. РАЙОН „СРЕДЕЦ“

Читалищата на територията на Район „Средец“ освен на отбелязването на традиционните
чествания, годишнини и бележити дати залагат в план-програмата за 2022 г. на инициативи
за хора със зрителни увреждания - обогатяване на библиотечния фонд с нови брайлови
книги, концерти на открито и др. Заложени са дейности за съхраняване на българската
история фолклор, етнография. Едно от читалищата ще реализара прояви свързани с проект
към Американското посолство. Всички читалища планират търсене на допълнително
финансиране чрез кандидатстване в международни проекти. Планират се дейности за
обновяване на сградния фонд.

21. РАЙОН „СЕРДИКА“

В културния план за 2022 г. читалищата на район „Сердика“ залагат на богата програма за
отбелязване на чествания и годишнини с активното участие на школите и клубовете към
читалищата. Също така на дейности насочени към обогатяване на българския дух.
Предвидени са навтоматизация и дегитализация на библиотечната дейност, както и прояви
в самите библиотеки. Ще има много събития на открито, което дава възможнист за
привличане на по-многобройна публика.

22. РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Централен район, който предлага много събития на територията си. Честванията,
годишнините, отбелязване на значими дати са само част от традиционната програма на
читалищата в района. Планирани са дейности за подкрепа и включване в Раздел „Събития
на столичните райони“ в Календара на културните събития на Столична община.

23. РАЙОН „НАДЕЖДА“

Инициативите в план-програмата за 2022 г. на читалища от района, са адресирани към
аудитория от всичики възрасти. Акцент, са пограми насочени към хората от пенсионерските
клубове. Традиционно ще се реализират концерти, изложби, литературни проекти, събития
на открито за отбелязване на празничните дати в годишния календар. Школите и клубовете
към читалищата отново ще имат редица изяви. Развитие на библиотечните фондове и
привличане на нови читатели е приоритет в годишните програми на читалищата.

24. РАЙОН „ТРИАДИЦА“
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Културният календар за 2022 г. предлага богата програма с много събития на открито в
парковите пространства на района, както и в залите на читалищата. Честванията и
годишнините традиционно ще бъдат отбелязани със съдържателни програми и събития,
ангажиращи участниците в школите и клубовете към тя. Ярки изяви имат и са предвидени
за 2022 г. от фолклорните състави, които участват във фестивали и конкурси. Спортните
клубове към читалищата способстват за физическото здраве и изграждане на нови умения у
подрастващите.
План-програмата на читалищата през 2022 г. е съобразени с целите и приоритетите за
развитие на читалищната дейност, както в централните райони, така и в периферията на
града. Инициативите, насочени към дигитализиране на библиотечните дейности и
популяризиране на дейностите в онлайн пространството, са насочени към надграждане на
резултатите и още по-активно разпространение на творческия потенциал.

председате!

