ОТЧЕТ
НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Св. ИВАН РИЛСКИ - 1922”
за 2017г.
Уважаеми дами и господа, членове и гости на читалище „Св.Иван
Рилски -1922”. Дейността на читалището през изминалата 2017г. беше
изпълнена с постоянна и отговорна работа на Настоятелството,
читалищния колектив, на художествените ръководители, на участниците в
школи и състави и на читалищните деятели за утвърждаването му като
необходим културно - просветен и информационен център за населението
на село Мрамор.
Читалището продължи да дава своя принос за съвременното
социално развитие на Мрамор, за запазване и предаване на местните
традиции, празници и обичаи, да популяризира и развива традиционни и
съвременни форми на работа с деца и възрастни. Развитието на
любителското художествено творчество, активната библиотечна дейност и
социална ангажираност бяха в основата на дейността ни и през 2017г.
Най - важното културно събитие за годината беше тържествения концерт
посветен на 95 годишнината от създаването на читалището. За пореден
път нашите самодейци с много ентусиазъм и творчески заряд представиха
един запомнящ се концерт и показаха пред гостите и многобройната
местна публика, че „Читалище” може да бъде синоним на думата
„Духовност”.
Държавната субсидия през 2017г. изразходвахме за възнаграждения
на персонала, осигурителни вноски, ДОО, трудова медицина и застраховка
на сградата. От Дирекция „Култура и образование” към Столична община
получихме 300лв. финансиране на проект за провеждане на традиционния
празник „Тодоровден”. За пореден път своята
финансова и
организационна подкрепа за празника даде и Стефан Найденов.
Читалището имаше сключени договори за наем на пет помещения и
наем на 48.904дка земя. Финансовите средства от тях използвахме за
развитие и издръжка на дейността и материалната база.
Основните насоки в библиотечната дейност бяха за изпълнение
на планираните приоритети за съвременна работеща библиотека полезна
на читателите във всички области на знанието и информацията. Продължи
обновяването на библиотечния фонд главно, чрез дарения на книги.
Организираха се инициативи за създаване на интерес на децата към
четенето още в първи клас, провеждаха се беседи, открити уроци,
изготвяха се информационни табла и витрини. Продължи активната
работа за постигане целите на програма „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и комуникация за всеки” част от инициативата

„Глобални библиотеки – България” и сбирките на клуб ”Приятели на
книгата”. Библиотечния фонд през изминалата година наброяваше 14 446
книги. Регистрирани бяха 2451 посещения и общо 139 читатели деца и
възрастни. Заети за четене бяха 5368 книги от различни отрасли на
знанието.
От 2006 г. до днес в електронния каталог са вписани 5770 книги, като
приоритетно се включват всички новопостъпили заглавия. Библиотечния
софтуер,дава възможност бързо да се извършва периодична
инвентаризация, в съответствие с нормативните изисквания.
С читалищни средства през изминалата година не бяха закупени книги.
Общо 277 книги бяха дарени от частни лица. Значително беше дарението
от Красимира Банкова и Василка Асенова, предимно на детска
художествена литература. Ценни са и даренията на Анелия и Владимир
Влайкови, на Галя Николова, Мария Коджабашийска, Нина Микова и
Мария Симеонова защото, те обогатиха
фонда на библиотеката.
Отчислени от фонда бяха 37 книги. В читалнята са разположени пет
компютърни работни места, с периферни устройства, с неограничена
Интернет връзка и копирна техника, които дават
възможност на
ползвателите за свободен достъп до разнообразна информация.
От 2011г. библиотеката провежда дейности по проекта „Глобални
библиотеки–България”. Подготвяха се мултимедийни презентации,
провеждаха се индивидуални обучения и консултации, изготвяха се
справки. Василка Христова взе участие в проведения Национален форум
”Библиотеките днес” и информационната среща „Организация на
дейностите в читалищните библиотеки през 2017г.” проведени в гр.София.
Читалищният сайт предоставя текуща и разнообразна информация за
цялостната дейност, осигурява връзки и към полезни интернет-страници.
Сайтът временно не беше актуален поради срив в сървъра.
Администратора на сайта Василка Христова възстанови изгубената
информация от поддържания архив в резултат, на което собственика на
сървъра освободи читалището от заплащане за домейн и хостинг за една
година.
Тя поддържа редовно и Фейсбук страницата на читалището, която
включва полезна информация и рекламира читалищната дейност пред
широката общественост.
През 2017г. бяха проведени 26 библиотечни инициативи част от
културния календар на читалището, сред които - Мултимедийно
представяне творчеството на Алън Милн” , детско утро „С приказките на
Светослав Минков”, литературното четене „Пътешествие в европейската
детска литература”, мултимедийната презентация посветена на 95 години
от създаването на НЧ ”Св.Иван Рилски -1922”, ”Молбата на книгата” с
гостуване на първокласниците, учебна среща за студенти
по

библиотекознание и библиография от СУ ”Климент Охридски”,
представяне на стихосбирката „Аз съм аз” на Анита Николова,
информационно табло „180 години от рождението на Васил Левски”
Национална седмица на четенето с ученици от ІІ и ІІІ клас. В предаването
„Преди обед” на БТВ през месец септември беше излъчен заснетия в
библиотеката репортаж относно „Сандарт за библиотеките”.
За развитието на любителското художествено творчество през 2017г.в
читалището работиха 12 творчески колективи :
С детската и младежка фолклорни групи “Лазарица” работи
дългогодишния ръководител Виолета Петкова солист на „Мистерия на
българските гласове”. В три групи разделени по възраст се обучаваха
общо 35 деца и девойки. Професионализмът и всеотдайната работа на
Виолета Петкова продължиха да дават много добри резултати. В наймалката възрастова група се включиха доста нови деца от детската
градина и началните класове на училището. Няколко от малките ни певици
се открояват със силните си гласове и дарба. Младежката група е на много
добро ниво. Част от девойките в групата пеят в читалището още от
детската градина, а през тази година ще бъдат красиви абитуриентки.
Изпълненията на певческите групи дадоха своя богат принос в културната
ни програма за 2017г. Те взеха участие в празника Тодоровден, в
юбилейния концерт, в Международния фестивал „Нишавски хоровод” в гр.
Драгоман, фестивалите ”Хайдушки ручей” в с.Градец, „Еньовден” в
кв.Симеоново,” и „На хоро в Бояна”. Сияна Герасимова участва в
международния фестивал „Пауталия” гр.Кюстендил, в „Напеви от
северозапада” гр.Монтана и ”Пиленце пее” в НДК гр.София.
Женската фолклорна група ”Шопска плетеница” провежда
репетиции всеки вторник в приятелска творческа атмосфера и се включва
във всички читалищни инициативи. Стефка Събчева е много талантлива и
отговорна ръководителка.Тя работи с огромно желание и гради богат
разнообразен репертоар на групата, в която пеят 16 жени от с.Мрамор и
гр.София. Жените са постоянни, инициативни и винаги с желание се
включват във всяко едно местно събитие. Репетициите им се допълват и от
чествания на техни юбилеи изпълнени с много смях песни и настроение.
Участието в гр. Драгоман донесе на дуета Надежда Коцова и Стефка
Събчева първа награда и званието лаурет на международния фестивал
„Нишавски хоровод”. Групата участва в
празника Тодоровден и
читалищния юбилей, а също така и в юбилейните концерти на две
читалища в гр.Костинброд и гр.София. Жените пяха на „Хайдушки
ручей” в с.Градец и в „Пей танцувай и на Зелени дел се любувай” в
гр.Вършец. Деля Атанасова изпълняваше тракийски народни песни по
време на участията на групата, а Любомир Додов и Руска Дросева
забавляваха публиката с пиперлив шопски хумор.

В танцовите състави и клубът по народни танци за възрастни
„Зора” са включени общо 60 участника, които заедно с ръководителя
Йордан Стоянов продължиха с постоянство и активност своята работа
Безплатното обучение на децата и младежите, което продължава от
няколко години привлече нови деца, като участници в съставите. В клуба
по танци се включиха 14 жени, които разучаваха български хора и
запълваха сбободното си време в динамична и приятна атмосфера. В
рамките на изминалите творчески сезони жените се обединиха в сплотен
колектив и подготвиха танци, с които участваха в празника Тодоровден ,
юбилейния ни концерт, във фестивала „Шопски наниз” в гр.Костинброд и
изброените по-горе фестивали. С читалищни средства, в навечерието на
юбилейния концерт за клуба бяха ушити стилизирани туники. С
благодарност трябва да отбележим активната подкрепа на Емилия
Костадинова от клуба , която първо подари репетиционни тениски на
жените, а впоследствие и национални костюми, които им уши Мариана
Тодорова. Мариана също винаги е готова с усмивка и желание да помогне
на читалището със своите сръчни ръце. Хореографът Йордан Стоянов
работи със съставите над 10 години с постоянство, дисциплина и
отговорност, като изгражда репертоар съобразен с възможностите на
танцьорите и тяхната възраст. За някои от участията сам
търси
подходящи костюми за най- малките танцьори. В бъдеще ни предстои да
осигурим костюми и за тях. Рени Димитрова от клуба помогна за
изработването на дървени кончета за танците на децата и осигури
материали за пана, които нашите малки художници превърнаха в красиви
мозайки. Детският и младежки танцови състави се включиха във всички
празници организирани през годината, а също така и в споменатите вече в
отчета фестивали. От есента на новия творчески сезон събирането на
младежите за танци започна да става все по-рудно поради техните
допълнителни вечерни ангажименти. Момчетата от състава отдадоха
предимство на спортуването, а момичетата имаха различни учебни
графици и състава в момента не работи.
Лазарските и коледарски групи обогатяваха разнообразието на
читалищната дейност. Традицията се продължава всяка година. Групите
пееха за здраве и берекет и внасяха празнична атмосфера в домовете на
мраморци на „Лазарица” и по „Коледа”, като поддържаха живи народните
обичаи. Телевизия „Европа” излъчи репортаж от обичая „Лазаруване” в
с.Мрамор. Диляна Кръстанова се включи в две от предаванията по
програма „Хоризонт” на БНР - „По нашенски” и „Имат ли песните
спиране” разказвайки за
фолклорното богатство на шопския край
,обичаите в с.Мрамор и за отбелязването на 95 годишния ни юбилей.
Читалището получи покана от Хърватското дружество в България и
предложи дългогодишната наша самодейка Мирела Манолова за участие
в Международния фестивал на народната носия. Той се проведе в края на

месец юни 2017г. в Томиславград Република Босна. Мирела получи втора
награда на публиката и зарадва много жителите на село Мрамор.
Школата за модерен балет „Терпсихора денс” се ръководи от
Теодора Байчева професионалист и специалист балетна педагогика. Юли
Найденов ръководи групата за хип- хоп танци към школата. „Терпсихора
денс” имаше своето изключително силно и ярко присъствие в дейността
на читалището през изминалата година. В нея танцуваха общо 37 деца и
младежи разделени по възраст. Ръководителката и участниците положиха
доста труд за да реализират многобройните си участия в България и в
чужбина. Трудно е да се изброят получените от тях престижни награди.
Ще споменем участията им в танцовите фестивали в Сърбия и Черна гора
в проведените в България международни фестивали „Дъга от таланти” в
гр. Пловдив, и ”Приятели на България” в гр.Албена. Те показаха своя
талант на испанския фестивал ”Абанико”в гр.София, ”Фестивал на розата”
в гр.Казанлък, ”Детски усмивки” и „Фестивал на приятелството” в
гр.София. Школата участва в заснемане на предаването ”Мини мис и мини
мистър” на Канал 3 и уъркшоп в Руския информационен център гр.
София. Прекрасните изпълнения на танцьорите от школата и таланта на
тяхната преподавателка радват и публиката на нашите изяви.Дни преди
провеждането на днешното събрание те взеха участие в проведения в
гр.Пловдив „Денс уърд къп” и спечелиха квота за участие в световен
танцов конкурс, който предстои да се проведе в гр.Барселона Испания в
края на месец юни.
В курса по английски език с преподавател Светлана Антонова се
обучаваха 40 деца в четири групи от ІІ до VІ клас. Създаден беше график
за работа съобразен с учебните занятия в училището. Децата включени в
курса посещаваха редовно занятията и получаваха трайни знания.
Светлана Антонова е професионалист, преподава отлично и влага усилия
за езиковата подготовка на всички включени в курса.
Христина Кръстанова ръководи курса по изобразително изкуство
„Талантливко”, в който 13 деца на различна възраст развиваха талант и
въображение. Организирани бяха две приложни ателиета за изработване
на сувенири за празника на жената 8 март и за Великден. Курсът
представи няколко изложби във фоайето на читалището, сред които и
изложбата ”Красива мозайка” посветена на читалищния юбилей. Тази
изложба показа пред по- голяма публика таланта на децата. Курсът взе
участие в конкурса за детска рисунка „Пейзаж от моята България” в
гр.Троян. Почетни грамоти за участието си получиха Рада Генова и АнНикол Варадинова. В конкурса „Звезди обсипат свода небесен” в гр.София
рисунките на участвалите деца бяха отличени с дипломи. За трета поредна

година малките ни художници рисуваха и в пленера организиран в
гр.Пещера.
През 2017г. отново беше организиран спортен клуб по таекуон-до с
треньор Бахман Афшар. Децата от училището проявиха интерес,
включиха се и клубът започна да провежда редовни тренировки всяка
сряда с 10 участника. Клубът работи до месец май включително. В
началото на новата учебна година не се събраха достатъчно желаещи и
нов клуб не се сформира.
Изпълнихме културния си календар за 2017г. общо със 68 изяви ,като
бяхме организатори на наши събития и участвахме в разнообразни
празници , фестивали и събори от национален и международен характер.
За организацията на читалищната дейност през изминалата година
допринесе и партньорството ни с ръководството на район „Връбница”,с
кметство Мрамор, с училището, пенсионния клуб, църковното
Настоятелство и ПК”Съзнание”.
Уважаеми читалищни деятели ние всички заедно продължаваме да
работим с отговорност и желание за хората на село Мрамор. Посрещаме и
обръщаме необходимото внимание на всеки един посетител в читалището.
Надграждаме върху постигнатото до днес и постоянно обогатяваме
читалищната си дейност. Стремим се да работим в добър екип с ясното
съзнание, че винаги може още по-добре и има на какво да се научим.

20.03.2018г.
с.Мрамор

