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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА НЧ „ПРОСВЕТА-1898” С.ПАТРЕШ 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

 

 

Бедно на средства и удобства, но богато на знания и идеи, даващо възможност 

на всеки да вземе нещо, да се изяви, да прочете хубава книга, да се срещне с 

приятел. 

Всичко това е Народно читалище „Просвета-1898” със своята традиционна 

просветна и възпитателна дейност, оказва ценна помощ във всички сфери на 

познанието на общността и на всеки според интересите. 

Подадената ръка за помощ на Читалището никога не е отблъсквана и се 

посреща с благодарност и признателност. Читалището получава ценна подкрепа от 

органите на държавната власт (местни, общински, областни). 

На 15.11.2016 г. Настоятелството на Читалището взема решение да стане 

учредител и член в качеството си на  юридическо лице с нестопанска цел в 

Сдружение с нестопанска цел  „Местна Инициативна Група – Павликени –Полски 

Тръмбеш“. 

Библиотеката към Читалището е основна дейност. Главна задача е да обръща 

внимание на всеки заинтересуван читател, затова нейното звание е: да работи по 

почина „читател от всеки дом”.  

Библиотеката има допълнителна социална функция, която помага на хората с 

увреждания. Тя улеснява читателите, който са възпрепятствани по здравословна или 

друга причина. Те могат да си поръчат книги, които ще се доставят в дома им.  

През 2016 година библиотеката е официално вписана в Регистъра на 

обществените библиотеки към Министерството на културата. 
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Резултати за Библиотеката през 2016 година: 

1. Читатели – общо 85: 

- Мъже - 28; 

- Жени – 57; 

- Ученици и деца до 14 год. – 19. 

2. Библиотечен фонд – 13 344 тома. 

3. Набавени книги – 11 тома. 

4. Абонирани периодични издания – 2 бр. 

5. Заети библиотечни документи: 

– Книги – 1 020 бр.; 

- Други – 0 бр. 

6. Посещения: 

- За дома – 935 бр.; 

- В читалня – 12 бр.; 

- На организирани събития – 11 бр.; 

- Културни и други събития – 43 бр. 

В Библиотеката системно се подготвят витрини, свързани с бележити 

годишнини на поети, писатели и други известни личности. Също така се подреждат 

витрини за отбелязването на исторически събития на национални и местни 

празници, както и други вълнуващи читателите актуални теми. Целта на витрините е 

да се привлече вниманието и интереса на посетителите към книжния фонд на 

библиотеката и към културно-масовата дейност на читалището. 

Заглавията, които намериха отзвук сред читателите са следните: 

- 168 г. от рождението на Христо Ботев; 

- „Сурвакницата – символ на здраве и плодородие”; 

- Ден на снежния човек; 

- Безсмъртието на Васил Левски; 

- Баба Марта; 

- Национален празник на България; 

- 130 г. от смъртта на Добри Чинтулов; 

- Световен ден на книгата; 

- Световен ден на Земята; 

- 97 г. от рождението на Веселин Ханчев; 

- 50 г.от смъртта на Димитър Димов; 
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- 195 г. от рождението на Г.С.Раковски; 

- 200 г. от рождението на Ш.Бронте; 

- 400 г. от смъртта на Шекспир; 

- „Мой дом”; 

- „Обичам те, село мое!”; 

- Световен ден на поезията; 

- „Традициите в нашето село”; 

- „Златна, богата есенна моя страна” и др. 

Дейност на Читалището през 2016 година: 

1. Общо витрини – 59 бр.; 

2. Изложби – 2 бр.; 

3. Лектории, изготвени и проведени от М.Захариева; 

4. Радиопредавания – 19 бр., изготвени и проведени от М.Захариева: 

- „Христо Смирненски – обзор”; 

- „Из нашата история”; 

- „Независимостта на България”; 

- „Съединението прави силата”; 

- „Моят дом е моята крепост”; 

- „Велчова завера”; 

- „О, бесило славно!”; 

- „Днешните будители” и др. 

Всички дейности на Читалището са насочени към отделният читател. Особено 

внимание се отделя на децата и учениците. 

От 1980 г. към Библиотеката на читалището действа детско-юношеския клуб 

„Приятели на книгата”. Неговите млади членове черпят информация от библиотеката 

и активно участват в множество мероприятия, организирани от Читалището. 

Похвално е, че макар и заети в училище, членовете на клуб „Приятели на 

книгата” проявяват интерес и активно се включват в мероприятията: Васил Андреев, 

Кристина Пенчева, Тихомир Иванов, Валери Руменов, Велислав Русанов, Габриела 

Ганева, Нели Османова, Кристина Иванова, Кристиян Красимиров и др. С пожелание 

винаги да творят и отстояват таланта си. 

 

 

 



 

 

4 

Дейност на клуб „Приятели на книгата”: 

През 2016 год. прочетохме колективно за Съединението и Независимостта на 

България, приказките на Хитър Петър. Имаше обзор на поредица книжки, обединени 

в заглавието „Книгата наш учител”. 

Великденска работилница беше отворена, като на децата бяха раздадени 

материали за изработване на великденска украса (кукли от лъжички). Събитието 

премина с голям интерес. Имаше много емоции, настроения  и се завърши с 

почерпка на участниците. 

Инициативата „За чиста земя и чиста вода” се отбеляза с почистване на района 

около читалищната сграда по случай Световния ден на Земята и водата. 

Нашето Читалище свърза дейността си с един забележителен факт 

(доброволческия, безплатен труд). Тази традиция е запазена от неговото създаване. 

НЧ „Просвета-1898” стана инициатор на идеята за засаждане на медоносни 

дръвчета в с.Патреш. Тя се проведе в събота 19 март и приключи успешно. В 

с.Патреш се събраха 51 доброволци от Павликени, Търново, Стара Загора, ученици 

от клуб „Приятели на книгата”, Хуманитарен отдел на Община Павликени и местни 

жители.  Цели семейства помогнаха да се изпълни желанието на читалището да 

направи красиви махленски градинки в селото. Доброволците садиха дръвчета 

едновременно в трите махали на селото, след което бяха почерпени с билково чайче 

с мед, питка и варена царевица с царевичен булгур по случай Тодоровден. 

Читалището благодари на хората от „TimeHeroes Микрофонд”. Те повярваха в 

каузата му и помогнаха да се закупят 21 дървета. Искрена благодарност и към 

отзовалите се местни пчелари, Кмета на Община Павликени, Кмета на с. Патреш и 

Пенсионерски клуб с. Патреш. 

Посадени бяха 33 дървета, от които 6 еводии и два шестила, а останалото 

липи. Също така в последния момент бяха дарени жасмин и 10 овошки (череши и 

ябълки), които също са засадени. 

Благодарност на Надка Александрова и Лозана Симеонова, които приготвиха 

вкусния царевичен булгур. 

С тази инициатива клуб „Приятели на книгата” кандидатства в националния 

конкурс „Дърво с корен 2016” и спечели титлата „Млад природолюбител”. Наградата 

беше връчена в Дома на Европа в гр. София от журналиста от БТВ Стоян Георгиев. 

Грамота „Млад природолюбител”, дизайнерска статуетка и едногодишен абонамент 

на списание „Нейшънъл географи кидс” е наградата, която се пое от ученика от ПГАТ 
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„Цанко Церковски” гр. Павликени и участник в акцията Тихомир Иванов, като 

представител на клуба. 

На 05.12.2016 г. (Ден на доброволеца) Читалището и Клуб „Приятели на 

книгата” изказаха благодарността си към доброволците и дарителите в мисията 

„Дари дръвче – посади дръвче в с. Патреш”, чрез приветствие по местния 

радиовъзел и поздрав на сайта на с. Патреш. А фондация „Герои на времето” получи 

ръчно изработени коледни украси. 

На 12 март 2016 г. за първи път в с. Патреш се пресъздаде старинния обичай 

„Сирници”. Кмета на Патреш Валентин Вълев запали голям и хубав огън. Членовете 

на клуб „Приятели на книгата” изпълниха танца на огъня и се залюля хубаво 

българско хоро на фона на пламъците. Запалването на огъня се нарече за здраве и 

берекет на селото и неговите жители. 

Други национални и народни празници се отбелязаха с Пенсионерски клуб 

„Втора младост” с. Патреш. Това са Бабинден, Осми март, Първа пролет, Ден на 

самодееца, Ден на будителите, 24 май, Трети март, Великденски празници, Коледно-

новогодишни тържества. 

Участия на Певческа група „Елия” в тържества и събори на общинско ниво: 

- Фолклорен фестивал „Китка в пролетен ден” в с. Долна Липница; 

- ФФ „Под липите” в с. Горна Липница; 

- ФФ „На мегдана” в с. Паскалевец; 

- ФФ „Св.Неделя” в с. Недан; 

- ФФ „Хумора в народното ни творчество” с. Дъскот. 

Отзовахме се на поканите на празнуващите годишнина Читалища.  

На 15 август гостувахме на Пенсионерски клуб Г.Митрополия. Домакините 

проявиха интерес към историята на нашето село. Срещата беше много приятна и 

ползотворна и за двете страни. 

По случай Международния ден на поздрава (21.11.2016 г.) Певческа група 

„Елúя” поздрави ръководството и администрацията на Община Павликени чрез 

изненадващ Флашмоб, който имаше статии в местните медии. 

Читалищното настоятелство и библиотекар-секретаря допринасят за цялостната 

дейност на Читалището. Те полагат сериозна ангажираност към всяко дете и 

възрастен за тяхното положително отношение към книгата и жаждата за знания. 

Станал ежегодно събитие празника „Бащино огнище” се проведе на  27 Август.  
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Той е летен празник, отразяващ притегателната сила на родното огнище, в 

който участваха ПГ „Елия” и ученици с песни и показаха рецитаторски умения по 

логото на празника. Специално за празника се канят гости, които са родени и 

израсли в Патреш. Те могат да се включат със спомени за родното място и авторски 

творби. 

Събитието беше предшествано с проведени радиопредавания на тема: Любовта 

към селото ни и хората му.  

Много емоционален, истински празник за Патреш се превърна фестивала за 

детското и младежко изпълнителско изкуство „Нашите деца хубави”. Той се проведе 

на 12 ноември под патронажа на кмета на с. Патреш Валентин Вълев. 

Младите членове на клуб „Приятели на книгата” Кристина Пенчева, Васил 

Андреев и Валери Руменов участваха с драматизацията „Дядо Лико разказва” по 

идея на инж. Дарина Русанова. Сценката е с исторически характер за селото ни и се 

прие с интерес от публиката.  

В навечерието на Коледа в Пенсионерски клуб се проведе Коледно-

новогодишния конкурс „Бабиното внуче рисува Коледа”. Той стана ежегодна 

традиция бабините внучета на селото да празнуват. Участие в конкурса и награди 

взеха Траяна и Мартин Димитрови, Васил Андреев, Красимир Захариев, Мария 

Атанасова. 

Материално-техническа база 

Сградата на Читалището се води като общинска собственост, която е отдадена 

на Читалището безвъзмездно. Всички помещения в нея се нуждаят от ремонт. Има 

нужда от подмяна на дограма, улуци. Но средствата на Читалището са недостатъчни. 

От покрива имаше теч, който съсипа част от тавана библиотеката. Община 

Павликени отпусна средства за частичен ремонт на проблемните места. Вече не тече 

в библиотеката. 

В съвременните условия на интензивно развиващ се технически прогрес на 

Читалището липсват иновациите, комуникациите, видовете допълнителни услуги, 

които не могат да се предоставят особено на младото поколение, посещаващо 

библиотеката. Видът на материално – техническата база трябва да е един от най – 

важните фактори за качеството и ефективността на дейността на Читалището, но то 

няма необходимите ресурси за това.   
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Наличност на земеделски земи, с които разполага Читалището: 

Обработват се 28,580 дка от общо 49,905 дка. 

Лозята в местността Ортоорман 1,280 дка и в местността Недански ливади 

20,045 дка не се работят. 

Арендаторите не проявяват интерес, защото са далеч и са заблатени. 

Проблемите, които възникват в отделни периоди на дейността  на Читалището, 

инициативите, които пораждат  и резултатите, които постигнахме са в тясна връзка 

със стремежа, участието или неучастието на местната общност.  

Естествено всичко е свързано с обстоятелствата, от начина на живот, от 

потребностите и възможностите на общността. 

Изворът на вдъхновението и увереността е в благородството на задачите, които 

си поставя НЧ „Просвета-1898”, в чистотата на мисли, в скромността. Не ще можем 

изцяло да оценим доброволческата дейност на самодейците и читателите. Техните 

грижи и труд, отдадени към Читалището, без претенции за награди и търсене на 

признание за тяхното творчество. 

Затова е моят призив всички да станем съпричастни към дейността и 

проблемите на Читалището. Нека да пазим, да помагаме и изпълваме със 

съдържателност дейността му. Нека нашето Читалище живее чрез нас! 

 

Февруари 2017 г. 

М.Захариева 

Секретар-библиотекар 

, 

 


