ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– ЛЕВСКИ

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ ПРЕЗ 2019 г.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На територията на Община Левски са регистрирани 13 Народни читалища, чрез
които се реализира културния и духовен живот. Съгласно чл.26а, ал.1-4 от Закона за
народните читалища, председателите изготвят и внасят предложения за дейността си пред
кмета на Община Левски. Общинската администрация внася предложенията, като
обобщена ежегодна програма за развитие на читалищната дейност пред Общински съвет –
Левски, съгласно представените предложения от председателите на Народните читалища в
Община Левски за дейността им през 2019 г.
Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно–просветни
сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно–просветни задачи.
В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на
възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Читалищата са изконни носители на българския дух и култура през вековете и носят
в себе си нематериалното културно наследство, традиции, образование, възпитание и
благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната
задача е да откликват на нуждите на местното население, да участват активно в
обществения живот и да бъдат притегателни културно-образователни и информационни
центрове.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
1.Основна цел на Програмата- да подпомогне организирането и реализацията на
комплекса от дейности, както и да окаже съдействие за повишаване активността на
читалищните ръководства за създаване на благоприятна творческа среда за учене през
целия живот за всички възрастови групи, ползващи услугите на читалищата, както и
активизиране обмена на информация между Община Левски и останалите културни
институти. Да се набележат дейностите, чрез които Община Левски следва да изпълни
задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове в
областта на читалищното дело.
2.Основни цели на читалищата:
Развитие и усъвършенстване на духовните и културни ценности на гражданското
общество;
Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с
културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;
Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови
съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и
при осигуряване приемственост и съхранение от следващите поколения;
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Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и
изграждане на демократичното местно самоуправление;
Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на
различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически
общности и др.;
Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и
информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността
им на съвременните комуникационни и информационни технологии;
Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани с
осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ново ниво на
компетентност на гражданите.
2 Народните читалища трябва да бъдат модерни институции на бъдещето със
съвременните културни и социални дейности, като същевременно те трябва да
останат неделимо свързани с основните читалищни принципи за съхраняване и
развитие на националните традиции и обичаи.
ІІІ. Основни задачи, дейности и приоритети
И през 2019 г. развитието на читалищната дейност в община Левски ще продължи в
изпълнението на следните основни задачи и дейности:
1. Основни задачи: - да опазва културно-историческото наследство и националните
традиции;
- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;
- да поддържа и обогатява материалната си база;
- да разработва и реализира инициативи /проекти за местно развитие и финансиране
на читалищната дейност;
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по- висококачествена
образователна, културна, социална и информационна среда на населението;
- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по-широк кръг население;
- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на
общината, на региона и страната;
- да поддържа активно партньорство с общинската администрация, както и с
културните институции и бизнеса за взаимна полза.
2. Основни дейности:
2.1. Библиотечна дейност: - обновяване на библиотечния фонд в зависимост от
читателските интереси;
- подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;
- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от местен, регионален и национален характер;
- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади
автори.
2.2. Културно – масова дейност:
- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;
- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните
мероприятия;
- участие в културните мероприятия на общината;
- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;
- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи.
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2.3.Любителско художествено творчество:
- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави
и индивидуални изпълнители, чрез привличане на специалисти – ръководители;
- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно
– масови събития на селото и общината.
- създаване на нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи на
интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното развитие
2.4. Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:
- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни
средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални
изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;
- увеличаване броя на членовете на читалището;
- членски внос;
- проекти и програми;
- дарения и спонсорства;
- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.
2.5. Обучение и квалификация: - участия на щатните работници в семинари,
обучения и др., свързани с повишаване квалификацията им по основните читалищни
дейности и работа по проекти.
3. Приоритети
И през 2019 год. община Левски ще подкрепя дейността на работещите народни
читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското
творчество и инициатива и културно-просветителски звена. Днешните реалности
изискват от читалищата да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни
сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като
единствен културен институт. Приоритети през 2019 год. ще бъдат:
- Продължаване подкрепата на Общински съвет – Левски и общинската
администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно
общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма
Глоб@лни библиотеки – България, в която включените народни читалища на
територията на Община Левски са: НЧ „Георги Парцалев 1901“ гр.Левски, НЧ
„Съзнание 1894“ с.Асеновци, НЧ „Светлоструй 1903“ с.Обнова, НЧ „Надежда 1902“
с.Козар Белене
- Създаване на условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната и
социална изолираност на децата и младите хора, чрез по-широкия им достъп до
модерните информационни и комуникационни технологии, предоставени от тези три
читалища;
- Включване дейността на народните читалища в сайта на община Левски,
създаване на линк „Образование и култура”.
- Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на
община Левски - VI -ти Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”, Фестивал на
пълнената чушка, Събор на фолклорното богатство „Тараклъка пее и танцува“, както
и в Коледните и Новогодишни тържества;
- Усъвършенстване на механизма за финансиране на народните читалища и
осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. чл.
26а, ал. 4 и ал. 5;
- Стимулиране интереса и любовта на младите хора към богатото фолклорно
наследство на нашия край, осигуряване на приемственост;
- Привличане и участие на младите хора в краеведската дейност.
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IV. ФИНАНСИРАНЕ
 Финансирането на читалищните дейности през 2019 год. ще се извършва основно от
държавната субсидия, в размер 360 620,00 лв. определена по субсидираната
численост за читалищата – 38 броя, съгласно изискванията на ЗНЧ;
 В нея са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на
персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства съгласно ЗЗБУТ.
 Общинско финансиране в онази част на културния календар на Община Левски, в
която се осъществяват съвместни дейности с читалищата.
 Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и
програми.
 Други източници – наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и др.
Финансирането по настоящата Програма се предоставя на читалищата за
самостоятелно управление на база сключени договори между Кмета на Община Левски и
Председателя на читалището на основание чл.26а, ал.3 от ЗНЧ.
 Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2019г.
 Председателите на читалищата представят в срок до 31.03.2020 г. пред Кмета на
Общината и Общинския съвет доклади за осъществените дейности в изпълнение на
Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. Докладите от
председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности се обсъждат
на заседание на Общински съвет след 31.03.2020 г. с участието на представителите
на народните читалища - вносители на докладите.
V. СРОКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
Настоящата Програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните
читалища и е с продължителност до 31 декември 2019 год. Неразделна част от програмата е
Приложение № 1 – предложенията на народните читалища на територията на Община
Левски.
Неразделна част от настоящата Програма е Приложение № 2- Културен календар на
дейностите на народните читалища в Община Левски.
Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на
база внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община Левски
за 2019 г. Тя е отворен документ и при необходимост може да бъде попълвана или
променяна. Тя е визирала най-общите положения, залегнали в плановете на отделните
читалища.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Културен календар на народните читалища в Община Левски за 2019 г.
Програмата е приета с Решение № 547/ 20.12.2018 год. на Общински съвет – Левски.

ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
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