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При цялостната оценка на потенциала и възможностите на отделните културни
направления читалищата заемат важно място като структури, които трябва да се
запазват и укрепват в условията на гражданското общество и приобщаване към
общочовешките ценности. Народните читалища не само не са изчерпали своята
жизненост и функционалност, но и продължават да бъдат едно от основните културно-
просветни средища в страната. Срещата между култури, общности и групи винаги е
била най-голямото предизвикателство и едновременно най-силният двигател в
развитието на Добрич. Читалищата са повече от път към осъзнаването ни като
общност, те са нашият стремеж да направим културата достъпна за всеки, да
позволим животът ни да стане по-спокоен, градът ни - по-жив и привлекателен. Това е
институцията, която ни съхранява като българи, която превръща миналото в бъдеще и
създава мост между епохи, поколения, пластове.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
ПРЕЗ 2018 г.

Брой читалища на територията на Община град Добрич

През 2018 г. на територията на Община град Добрич функционират следните
читалища:
 Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г. ” (НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ”);
 Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” (НЧ „Пробуда – 1939 г.”);
 Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” (НЧ „Романо дром – 2002 г.”);
 Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” (НЧ „Мевляна – 2012 г.”);
 Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ (НЧ „Български искрици –

2016 г.“);
 Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ (НЧ „Добрич – 2017 г.“).

Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са
съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и
читалищните сдружения към Министъра на културата.

Рег. № Читалище Град Област
17 „Йордан Йовков – 1870 г.“ Добрич Добрич
1582 „Пробуда – 1939 г.“ Добрич Добрич
2962 „Романо дром – 2002 г.“ Добрич Добрич
3545 „Мевляна – 2012 г.“ Добрич Добрич
3654 „Български искрици – 2016 г.“ Добрич Добрич
3660 „Добрич – 2017“ Добрич Добрич

Брой регистрирани членове през 2018 г.

Читалище Регистрирани членове

„Йордан Йовков – 1870 г.“ 41
„Пробуда – 1939 г.“ 124
„Романо дром – 2002 г.“ 152
„Мевляна – 2012 г.“ 173
„Български искрици – 2016 г.“ 152
„Добрич – 2017 г.“ 167



Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата през 2018 г.

Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата
дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана
численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са
разчетени средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие
със ЗНЧ читалищата набират средства и от различни източници - членски внос,
културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване
на земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната
субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.

Съгласно чл. 22 (2) от ЗНЧ с решение на общинския съвет читалищата могат да
бъдат финансирани допълнително над определената субсидия със средства от
собствените приходи на общината. Читалищата могат да кандидатстват и по различни
проекти.

Стандартът за 2018 г. за една субсидирана бройка в сравнение с предходната
година е завишен от 7 300 лв. на 8 375 лв.

За 2018 година субсидираната численост за град Добрич е общо 43 бройки,
спрямо 2017 г. няма завишаване на субсидираната бройка. В тези бройки влизат и
бройките на РЕКИЦ „Читалища“.

Бройките за отделните читалища са както следва:
 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
 НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 2 бр.;
 НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
 НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 1 бр.;
 НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
 НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 0 бр.

Общата сума на предоставената субсидия за читалищата като държавно-
делегирани дейности през 2018 г. възлиза на 360 125 лв.

Субсидията за отделните читалища е както следва:
 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 263 812 лв.;
 НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 16 750 лв.;
 НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 71 188 лв.;
 НЧ„Мевляна – 2012 г.” – 8 375 лв.;
 НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 ;
 НЧ „Добрич – 2017 г.“ - 0.

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗНЧ през 2018 г. Община град Добрич
дофинансира НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром –
2002 г.“ и НЧ „Мевляна – 2012 г.“ с решение на Общински съвет град Добрич със
сумата от 24 000 лв., което е двойно повече от предходната 2017 година.

Материална база
Като цяло читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с

материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване. На всички
читалища Община град Добрич е предоставила бази с изключение на НЧ „Български
искрици - 2016 г.“, което на 31.01.2019 г. е внесло предложение за решаването и на
този въпрос.

Повечето от сградите на читалищата са актувани като общинска публична
собственост.



Читалище Адрес Правен статус на сградния
фонд

„Йордан Йовков – 1870 г.“ Ул. „25 септември“
44

Предоставена сграда
Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“ Бул. „Добруджа“ 200
ЖК „Рилци“

Предоставена сграда
Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“ Ул. „Васил Левски“ 7 Предоставена база в сграда
Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“ Ул. „Отец Паисий“ 16 Предоставена база в сграда
Публична общинска собственост

„Български искрици –
2016 г.“

Ул. „Д-р Константин
Стоилов“ 18

Предстои предоставяне на база

„Добрич – 2017 г.“ ЖК „Дружба“ - 58 Предоставена база в сграда
Частна общинска собственост

Община град Добрич получи целево средства за ремонт на покривна
конструкция на НЧ „Йордан Йовков - 1870“. Сумата е 103 521 лева. Отпусната е с
решение на Министерски съвет. През 2018 година е извършена по-голяма част от
ремонта, който ще продължи и през 2019 година.

През 2018 година със собствени средства и доброволчески дейности е
ремонтиран санитарният възел на НЧ „Романо дром – 2002 г.“, както е направено и
частично вътрешно боядисване.

След като НЧ „Добрич – 2017 г.“ получи част от сградата на бившето СУ „Дора
Габе“ бяха предприети дейности от страна на ръководството на читалището за
ремонтиране на покривите на двете малки крила, ремонт на ВиК инсталацията,
подмяна на прозорци, инсталиране на климатици и отоплителни тела и офис мебели
със средства на дарители и членове на читалището. Читалището разполага с три
акустични пиана.

Читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с обществено
достъпен сграден фонд.

Дейност
А. Библиотечно и информационно обслужване

Читалищната библиотека притежава уникалност, произтичаща от мястото й като
елемент (и изпълнител на функции) на институцията читалище. Положението й като
част от читалището й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо
другите видове библиотеки. Тя се вписва в по-общите и обемни функции на културния
институт читалище. Това положение има своите положителни и отрицателни страни.
Като част от читалището тя става елемент от важна културна и образователна
структура. Същевременно често остава изолирана спрямо водещи за даден момент
читалищни функции.

Читалищата са организации и в същото време институции с възможност за
самостоятелно формулиране на приоритетите си. Дали с водеща или второстепенна
функция е библиотеката в цялостния спектър на читалищна дейност, причината за
това е свързана преди всичко с различните интереси на обществеността, с липсата на
осмисляне на функцията на читалището като културен институт.

Съвременната читалищна библиотека днес се сблъсква с проблеми, които
произтичат от характеристиката на съвременното ни общество. Те могат да бъдат
подведени най-общо до липса на ресурси. Към това се отнася комплектуването
(остарели, неадекватни на търсенето фондове, на ритмичност и системност при
комплектуване ) на нови постъпления; неефективен или неизползваем справочен
апарат; липса на модерна техника; оскъдно финансиране.



Не подлежи на дискутиране необходимостта читалищните библиотеки да
потърсят съвременни форми за работа и полета за действие. Актуалната ситуация
изисква и преоценка на библиотечната активност, преосмисляне на мястото на
библиотеката спрямо публиката и като цяло обществото и другите сродни институции.
С други думи, нужно е библиотеката да премине в активна позиция като "заяви" за
себе си. Такъв подход би й позволил: да покаже съществуването си; да обясни
дейността си; да демонстрира възможности / амбиции; да се определи като елемент от
културната, образователната и рекреативната характеристика на средата; да поиска /
обоснове средства / финансиране.

Широко е разпространено виждането, че липсата на средства е основната
пречка пред развитието на библиотеките, включително читалищните и че
осигуряването на постоянен достатъчен бюджет или добро друго финансиране би
решило библиотечните проблеми. Пропуска се, че в годините на преход обществените
приоритети стават други, което налага библиотеката да смени подхода си към
читатели и общество и да се ориентира към използването на различни, адекватни на
съвременната ситуация технологии на работа.

Библиотеките се различават по обема библиотечни документи, посещаемост и
брой на читателите. По своята същност това се определя от два основни фактора –
местонахождение на библиотеката и читателите, които тя обслужва, както и наличието
и обновлението на библиотечния фонд. Диапазонът във възрастовите граници на
читателите е доста голям, което е и отличителна черта на читалищните библиотеки –
тяхната общодостъпност. През годината библиотеките отбелязаха чрез различни
форми – изложби, витрини, презентации, прожекции на филми, маратон на четенето,
беседи, представяне на книги и др., всички значими дати и събития. През
разглеждания период те участваха активно в културния календар на града с форми,
характерни за тяхната дейност - отбелязването на Международния ден на детската
книга, на Световния ден на книгата и авторското право, Деня на библиотекаря, кръгли
годишнини на представители на литературата, изкуствата, науката.

Б. Любителско художествено творчество
Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най-силно

застъпено. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по
своя обхват любителски формации. В голямата си част това са основно клубове,
школи и студии за обучение, както и предимно музикални състави – танцови и
музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи. Засилен е интересът
и към музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и към
певческите и хорови формации. Не на последно място интересът е и към
любителските театрални формации, школите по изобразително и приложни изкуства. В
читалищата по традиция са застъпени и школите за изучаване на чужди езици. И тук
при направата на един профил на възрастовият характер, може да се забележи
тенденцията на присъствие основно на младото поколение – предимно младежи в
учаща се възраст. Децата и учениците са почти изцяло основното ядро на
множеството формации и кръжоци. Присъствието и участието на хора в активна
работна възраст се наблюдава основно в танцовите формации и то предимно
фолклорни. В групите за изворен фолклор и стари градски песни преобладават хората
в пенсионна възраст. Всичко това предопределя и характеристиката на посещаемост
на читалищата, както и на развитието на отделните форми на любителско творчество.

Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време
на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през целия живот,
като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно съдържание.

Поради своята масовост и популярност любителското изкуство е естествена
среда за защита на културното многообразие и диалога между културите. В тази
връзка любителското изкуство е много благодатна сфера за културна и социална
интеграция на етнокултури, на социално изключени групи, хора с увреждания,
възрастни хора и други групи в неравностойно положение.



№ Вид и наименование Брой участници
НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.“

1. Театрална студия „Зорница“ 36
2. Хор „Добрич“ 26
3. Състав „Градски шлагери – Добрич“ 7
4. Дуо „Валмас“ 2
5. Музикална школа 59
6. Езикова школа 43
7. Школа по изобразително изкуство 94
8. Школа по програмиране 5
9. Школа по компютърна грамотност 41
10. Детска танцова школа „Хорце“ 50
11. Клуб „Път към мъдростта“ 7
12. Рок формация „Атаксис“ 5
13. Школа по минералогия и спелеология 3

НЧ „Романо дром - 2002 г.“
1. Танцова школа 84
2. Музикална школа 16
3. Вокална група 16
4. Школа „Художествено творчество“ 17
5. Младежки клуб 18
6. Женски клуб 16
7. Здравно-информационен клуб
8. Оркестър „Романо дром“ 9
9. Оркестър „Универсал“ 7
10. Оркестър „Шувари“ 7
11. Ансамбъл „Цигански табор“ 16

НЧ „Пробуда - 1939 г.“
1. Група за автентичен фолклор „Мария Грекова“ 12
2. Драматичен състав – деца 22
3. Драматичен състав – възрастни 18
4. Лазарска група 19
5. Състав за народни танци – смесен тип 12
6. Клуб „Сръчни ръце“ 18
7. Коледарска група 18
8. Група за модерен балет 10
9. Индивидуални изпълнители 5

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
1. Фолклорно-музикален състав 15
2. Клуб по приложно изкуство 13

НЧ „Добрич – 2017 г.“
1. Рок група „Сингинг ривър“ 5
2. Ателие по изобразително изкуство 18
3. Компютърен кабинет 16
4. Клуб дигитална фотография 7
5. Клуб астрономия 10
6. Клуб по тенис на маса и плажен тенис 12
7. Литературен клуб 6
8. Театрална школа 15



НЧ „Български искрици – 2016 г.“
1. Клуб – ЕМТ /Народно пеене и народни танци/ 44
2. Клуб „Магията на българската шевица“ 17
3. Клуб „Млад занаятчия – дърворезба“ 8
4. Клуб „Млад занаятчия – керамична работилничка“ 10
5. Клуб „Средновековна работилница“ 9

Общо брой: 48 любителски формации 923

През 2018 година има значителен ръст както на броя на любителските състави,
така и на участниците в тях.

През 2018 година любителските състави и възпитаниците на школите участваха
активно в културния живот на града, страната и чужбина – участие в комплексни
културни програми на Община град Добрич, Музикален фестивал в Румъния, Фестивал
на етносите – Констанца, Румъния, Фестивал „Подари ми море“ – Крапец 2018, Детски
етно фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново 2018 и др.

В. Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство
"Нематериално културно наследство" включва обичаите, формите на

представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях
инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, признати от общностите,
групите, а в някои случаи и от отделните лица, като част от тяхното културно
наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на
поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната
обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и
формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства
за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на
човечеството.

"Опазване" означава прилагането на дейности за осигуряване на жизнена
трайност на нематериалното културно наследство, включително неговото
съхраняване, развитие, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и
неформално образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това
наследство.

Читалищата са форум за общуване между различните поколения. В това
отношение изключително полезни са дейностите, които извършват Състав за градски
шлагери „Добрич“, Детска танцова школа „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“, Група за
автентичен фолклор, Състав за народни танци, Лазарска и Коледарска групи при НЧ
„Пробуда – 1939 г.“, Женски клуб, оркестрите и ансамблите при НЧ „Романо дром –
2002 г.“, Фолклорно-музикалната школа при НЧ „Мевляна – 2012 г.“. Включването на
любителските състави на НЧ „Български искрици – 2016 г.“ е от съществено значение
за реконструкциите на традиционните обреди и обичаи от народния календар – Баба
Марта, Сирни Заговезни, Благовещение, Лазаровден, Цветница и Великден,
Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция  НЧ „Романо дром – 2002 г.“ организира
и честването на ромските празници: 14 януари – Василица, 8 април – Международен
ден на ромите, и Едерлези, а НЧ „Мевляна – 2002 г.“ – Къна, Арефе, Рамазан Байрам
и Курбан Байрам, Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй, Бабинден.

През 2018 г. беше обогатена колекцията от народни музикални инструменти на
НЧ „Мевляна – 2012 г.“, подредена беше изложба с предмети от бабината ракла, които
са характерни за бита и културата на турската общност. В изложбената зала на НЧ
„Романо дром – 2002 г.“ са експонирани традиционни ромски облекла и фотоизложба,
представяща традиционните занаяти, бит и култура на ромите в миналото.

През 2018 г. по идея на НЧ „Романо дром – 2002 г.“ и със съдействието на
Община град Добрич се осъществи съвместен концерт на всички читалища
„Гергьовден – празникът, който ни обединява“ с участието на любителски състави и



индивидуални изпълнители от НЧ„Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Йордан Йовков – 1870
г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“ и НЧ „Мевляна – 2012 г.“ Събитието се превръща в
устойчива практика.

Г. Развитие на разнообразието от различни форми (традиционни и нови)
на културни дейности, практики и услуги

Читалищата участват активно в културния календар на Добрич, като предлагат
широк спектър от културни дейности – изложби, презентации, концерти, театрални
постановки и чествания и едновременно с това участват в комплексните културни
програми на общината.

През 2018 година НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ постави началото на: Център и
Школа по минералогия и спелеология,  Школа по програмиране, изложби в
сътрудничество с Регионален академичен център на БАН; НЧ „Мевляна – 2012 г.“
продължи изследователската си дейност в търсене и откриване на информация за
традициите и обичаите на турската и татарска общности за постигане на
междукултурно и междуетническо сътрудничество, като по този проект бяха
реализирани три музикални ателиета с участието на над 20 деца и младежи – нова
стъпка в търсенето и привличането на нови аудитории. През 2018 г. НЧ „Романо дром
– 2002 г.“ активно участва в изграждането и структурирането на Национална мрежа
„Алианс за ранно детско развитие“ – България, инициира съвместния концерт
„Гергьовден – празникът, който ни свързва.“ НЧ „Пробуда – 1939 г.“ разкри Школа за
модерен балет, НЧ „Добрич – 2017 г.“ възстанови след много години един забравен, но
интересн проект „Пеещо езеро.“

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Основна цел на програмата е разнообразяване дейността на народните

читалища като образователни и информационни центрове, като средища на богат
културен живот на територията на Община град Добрич, оказване на подкрепа при
създаването и реализирането на нови творчески продукти.

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в
Община град Добрич за 2019 година цели да се постигне максимален синхрон между
действията на местната власт, държавната политика в областта на културата,
гражданското общество и самите читалища като културни и информационни центрове.

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град
Добрич за 2019 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и
направените  предложения за дейността им през 2019 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за
народните читалища). Програмата е съобразена със стратегическите документи за
развитието на общината.

III. ПРИОРИТЕТИ
 Институционално укрепване на читалищата като самоуправляващи се културно-

просветни граждански сдружения на основата на действащото българско
законодателство;

 Разширяване съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по-широк кръг от населението, в това число малцинствените
общности, маргинализираните групи, хората с увреждания и др.

 Технологично обновяване на читалищната дейност на базата на защитени
програми и проекти.

IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Читалищата финансират дейностите си в рамките на държавната субсидия и

собствените си приходи.



Във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. и в съответствие с РМС № 776 от 30.10.2018 г. за изменение и
допълнение на Решение № 277 на МС от 2018 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 г.
стандартът за една субсидирана бройка за народните читалища е в размер на 9 490
лв. с разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и
плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, също и средства за
здравословни и безопасни условия на труд.

През 2019 г. се запазва субсидираната численост – 43 бройки, както следва:
 НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
 НЧ „Пробуда – 1939 г.” - 2 бр.;
 НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
 НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 1 бр.;
 НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
 НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 0 бр.

2. И през 2019 г. читалищата на територията на Община град Добрич ще бъдат
финансирани допълнително над държавната субсидия от Община град Добрич със
средства от собствени приходи на общината в размер на 25 000 лв. съгласно Решение
№ 45-8/29.012019 г.

Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ предвидените по държавния и общинския бюджет
средства се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител
на Община град Добрич и представител на всяко читалище по Критерии за
разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на
културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и
председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

V. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ
Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на

читалищата на територията на града - НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда –
1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици –
2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“, предложения за дейност през 2019 година.

месец събитие организатор
януари 171 години от рождението на Христо

Ботев /1848-1876/
- Презентация и витрина
- Конкурс за есе

96 години от рождението на Ивайло
Петров- прожекции

80 години от рождението на Драгни
Драгнев – поет, белетрист

14 февруари – Ромска Нова година
- Концерт на децата от школите на
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

21 януари – Бабинден
- Възстановка на обреди и обичаи
- Изложба на шевици
- Изложба „От раклата на баба“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“



27 януари - 141 години от
освобождението на Добрич от
османско владичество
- Презентация
- Историческа презентация

Участие на децата от Школата по
изобразително изкуство в
Международен конкурс за детска
рисунка – Франция

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Български искрици-2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

февруари 14 февруари – Трифон Зарезан
- Възстановка на обреди и ритуали

14 февруари – Св. Валентин
- Отбелязване
- Изложба
- Младежки лудории

19 февруари – 146 години от гибелта
на Васил Левски
- Беседа
- „Пътят“ – презентация и витрина
- „Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка,
презентация
- Историческа презентация

21 февруари – Международен ден на
майчиния език – „Майчиният ми език и
защо трябва да го запазим“

„Добруджа търси таланти“

„Винорел“ – изложба на Школата по
изобразително изкуство

Работна среща-практикум в гр.
Милано, Италия

Участие в Годишна работна среща на
Фондация „Америка за България“

Туристическо зимуване за членовете
на НЧ „Добрич – 2017“

Изнесено обучение „Ранно
средновековие“ в СУ „Д. Талев“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Добрич – 2017г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

Март
1 март – Баба Марта
- Изработване на мартеници и изложби

- Конкурс за изработване на мартеници

- Честване

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“



- Битова презентация

1 март – Ден на самодееца – концерт-
продукция на школите

3 март - 141 години от
Освобождението на България
- Изложба на библ. материали
- Конкурс за есе „ Героите на
Освобождението“
- Конкурс за художествено слово
- Историческа презентация
- Изложба

8 март – Международен ден на жената
- Кулинарна изложба
- Творчески конкурс, изложба и
дегустация на ястия
- Изложба „Мама“ на Школата по
изобразително изкуство

10 март – Сирни Заговезни
- Битова презентация

22 март – Първа пролет
- „Уханието на цветята“ – изложба
- Честване
- изработка на облекла от
нетрадиционни /екологични/
материали и модно ревю
- Пъстър хоровод

Отбелязване на Невруз /Първа пролет/
с татарската общност в Дома на
културата в гр. Мангалия, Румъния –
концерт на фолклорната група към
читалището

25 март – Благовещение
- Битова презентация

Вера Мутафчиева на 90 години

27 март – Международен ден на
театъра
- Моноспектакъл на Пенчо Иванов

Участие в Годишна среща на
Национална мрежа „Алианс за РДР“ –
София

Екскурзия в Румъния и посещение на
паметници, свързана с българската
история

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“



Изнесено обучение „Ранно
средновековие“ в СУ „Св. св. Кирил и
Методий““

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

април Седмица на детската книга и
изкуствата за деца. Дни на отворени
врати

2 април – Международен ден на
детската книга
- „Моят любим приказен герой“ –
карнавал

8 април – Международен ден на ромите

Дни на младежката активност –
творчески изяви на ученици в конкурси,
изложби, изработка на атрактивни
постери и картички с послание да
пазим природата, да съхраним земята,
спортни празници и др.

Априлско въстание
– Историческа презентация

20 и 21 април – Лазаровден и Цветница
- Възстановка на обреди и ритуали
- Изложба на стайни цветя и
аранжировка. Конкурс „Цветята в моя
дом“
- Битова презентация

22 април - Световен ден на Земята
- Презентация и изложба
- Изложба „Да превърнем отпадъците в
изкуство“

23 април - Световен ден на книгата и
авторското право
– Маратон на четенето
- Представяне на книгите на д-р Хасан
Ефраимов и Фирдевс Бююкатеш

28, 29 и 30 април – Великден
- Оцветяване на яйца
- Весел Великден- честване
- Конкурс за най-шарено и най-здраво
великденско яйце
- Изложба „Великден“ на Школата по
изобразително изкуство
- Великденски концерт на Музикална
школа
- Великденско хоро
- Битова презентация

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“



Среща-беседа на Фондация „Дивите
животни“

Зелено училище

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

май 6 май – Гергьовден
- Хоро на мегдана
- Битова презентация
- Едерлези - изложба
- Празничен концерт „Тепреш,
Хъдръллез и Сабантуй – мост между
минало и настояще“

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и
християнски календар. Начало на месец
Рамазан /4 май 2019 г./ . Среща
разговор с представители на двете
религии

9 май – Ден на Европа
- Конкурс за есе „Европа и ние“
- Отбелязване

11 май - Празници на НЧ „Йордан
Йовков – 1870 г.“ с участието на деца
от всички школи, формации и състави
по повод 149 години читалищно дело в
Добрич – Годишен концерт

11 май – Ден на библиотекаря
- Честване
- Маратон на четенето, „Стани
библиотекар за един ден“, „Подари
книга, стани приятел“

18 май – Международен ден на музеите
- Посещение в музея

24 май – Ден на българската просвета
и култура и на славянската писменост
- Празничен концерт, изложба на
детски рисунки
- Презентация и изложба
- Участие в общоградски тържества
- Участие в общоградски тържества

27 май – Откриване на Детски летен
център за игри и забавления

31 май – Регионален танцов фестивал
„Етнопалитра“
- Беседа - Мевлид

Туристически походи

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“



Участие на Школата по изобразително
изкуство в Национален конкурс
„Рецептите на Баба“- София

Поетична вечер, посветена на 80
години от рождението на Генчо
Златев – поет

Работна среща – практикум

Участие на любителски състави във
фестивала „Като жива вода“ –
Суворово 2019

Участие на фолклорната певческа
група в Национален етнофестивал –
Бургас 2019

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

юни 1 юни – Ден на детето
- Честване

- Забавни игри „Щастливо детство“
- Конкурс за таланти „По-по-най- “

2 юни – Ден на Ботев и падналите за
свободата и независимостта на
България
- Участие в туристически поход до
връх „Вола“ и събитията в град Враца
- Презентация и изложба
- Конкурс за есе „Патриотизмът на
българите“
- Изложба „Героизмът на Ботев“

Концерт по случай Рамазан Байрам

5 юни – Световен ден за опазване на
околната среда – почистване и
засаждане на цветя

Концерт-продукция на школите

10 юни – Ден на ромската жена
- Изложба

15 юни – „Ваканция ура!“ – забавни
спортни игри за деца

24 юни – Еньовден
- „Уханието на билките“ – събиране на
билки

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“



- Битова презентация

25 – 27 май – Рок фест – Национален
фестивал за ученически рок
Председател на журито Иван Лечев

Участие на децата от Школата по
изобразително изкуство в
международен конкурс – Румъния

Творчески лагер по време на
Международен фестивал в Кранево по
проект на АХБ

Участие на любителски състави във
Фолклорен събор – Дебрене 2019

Организиране и провеждане на летни
занимания и изложби на Школата по
приложно изкуство „Моето слънчево
лято“

Участие в Детски етно фестивал
„Отворено сърце“ – Велико Търново
2019 и Кръгла маса „Ранното детско
развитие – защо е важно“

Годишен семинар на обучителите

Международен обмен на знания и
умения у децата „Моята история –
мост към теб“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

юли 18 юли - 182 години от рождението на
Васил Левски
- Поднасяне на цветя
- Изложба

71 години от рождението на Йордан
Кръчмаров – поет

Фестивал „Пеещо лято“

Конкурс-изложба „Здравей, ваканция“

Организиране и провеждане на летни
занимания и изложби на Школата по
приложно изкуство „Моето слънчево
лято“

Лятна читалня, тематични празници,
анимации с децата „Моят любим
приказен герой“

Лятно кино – прожекции за малки и
големи

НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“



Участие на любителски състави в
Регионален фестивал - Текето 2019

Участие на децата от Школата по
изобразително изкуство в
международен конкурс – Индия

Участие в работна среща на
Национална мрежа „МИР“ – Велико
Търново

Участие в Национална кампания
„Всички заедно, за силно и равно
начало“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

август Фестивал „Пеещо лято“

Летен детски център за игри и
забавления

131 години от рождението на Дора
Габе
- Участие в традиционен събор в с.
Дъбовик
- Най-добър рецитатор - състезание

Кампания „Всички деца – готови за
училище“ в ромските квартали

Децата и природата „Излети в парка и
спортни игри“

10-14 август - Концерт по повод Курбан
Байрям

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

септември 80 години Народно читалище „Пробуда
– 1939 г.“ – честване – концерти и
беседи

Фестивал „Пеещо лято“

6 септември – Съединението на
България
- Историческа презентация
- Фотоизложба
- Изложба с литературно четене

15 септември – „Аз съм вече
първокласник“ – отчитане на
резултатите от кампанията по
записване на първокласници

22 септември – Ден на

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“



независимостта на България
- Историческа презентация
- Фотоизложба на Клуба по дигитална
фотография

25 септември – Ден на град  Добрич
- Изложба „Ликувай, Добрич“
- Историческа презентация

Състезание с велосипеди- закриване на
лятната ваканция

Честване на 812 години от
рождението на Мевляна Руми – поет,
мистик и учител – литературно
четене

НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

октомври Откриване на нов творчески сезон и
нова учебна година

1 октомври – Международен ден на
музиката и поезията
Месец на дарителството
- Благотворителен бал с участието на
всички школи и клубове
- Изложби
- Музикална вечер

Кампания „Прочети нова книга и я дари
на библиотеката“

Участие в Национална кампания
„Всички заедно, за силно и равно
начало“

Участие в Регионален конкурс
„Надсвирване“, организиран от РФ
„Искра“ – Шумен

Зимни празници – Димитровден
Битова презентация

Участие в обучение, организирано от
ТСА

Участие във фестивал на
бесарабските българи

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

Ноември 1 ноември – Ден на народните
будители



- „О, будители народни“ – презентация
и изложба
- Среща с поети, писатели и дейци в
областта на културата
- Изложба с литературно четене

21 ноември – 139 години от
рождението на Йордан Йовков
- Изложба „Човеколюбец и владетел на
духовна красота“
- „В света на Йовковите герои“ –
литературно четене

21 ноември – Ден на християнското
семейство
- Кулинарна изложба „Да помним
гозбите на баба“
- Кулинарна изложба от домашно
приготвени ястия
- Битова презентация

Зимни празници – Архангеловден –
Битова презентация

Фотоизложба – конкурс „Зимна
приказка“

Работна среща-практикум в гр.
Милано, Италия

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

декември 1 декември – Световен ден за борба
със СПИН – раздаване на
информационни материали за
превенция

Коледни тържества с участието на
възпитаниците на школите,
формациите и съставите- концерти,
изложби, презентации

Организиране на тематична екскурзия
до гр. Коня, Турция с участието на
членове на читалището

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“
НЧ „Пробуда – 1939 г.“
НЧ „Романо дром – 2002 г.“
НЧ „Мевляна – 2012 г.“
НЧ „Добрич – 2017 г.“
НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

Приета с решение № 46-13 от 26.02.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


