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ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
26.06.2020 г. 

                                                            СЛИВЕН 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” 

ЗА 2019  ГОДИНА 

 
 

Уважаеми колеги, членове на Сдружение „Читалища”, 

поканата за днешното отчетно събрание е публикувана в Регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на 26 май 

2020 г. 

Всички членове са уведомени. 

 

І. УПРАВЛЕНИЕ 

През 2019 година  работата на сдружението се ръководеше от УС в състав:  

Йорданка Таскова – Председател 

Минко Стефанов – Заместник председател 

Светла Кирова –протоколчик 

Богдана Иванова – Зарзалиева – касиер 

Цвета Христова – член 

Проведени са общо 4 /четири/ заседания. 

На заседанията са разисквани прояви на сдружението: 

- Насрочване и приемане на документите за отчетно – изборно събрание; 

- Участие в семинар на АМТИИ гр. Пловдив; 

- Вземане на решения във връзка с изпълнението на плана ни; 

- Обсъждане и организиране на ден на будителите и пътуване до 

Люлебургас и Одрин Р. Турция; 

- Номиниране на читалищен деятел за 2019 година. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА   ДЕЙНОСТ 

През изминалата година след събранието ни  успешно регистрирахме  

промените направени в УС.  

Заседанията на УС се провеждаха редовно. На тях е обсъждано 

изпълнението на приетия ни план. Всички членове на сдружението са си платили 

членския внос. 
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Представител на УС винаги присъстваше на празничните концерти на  

читалищата с годишнини, на които бяхме поканени. Връчвахме скромен подарък 

и поздравителен адрес: 
НЧ „Искра – 1929” с. Крушаре -  90 години на 23 май, 
НЧ „Христо Ботев – 1929”, с. Младово - 90 години – 14 септември, 
НЧ „Единство - 1939”, гр. Сливен - 80 години – 8 октомври. 

Колеги, имаме една молба – нека да се уважаваме взаимно и по 
възможност да посещаваме концерти и мероприятия  на читалищата с 
годишнини. Така даваме  своята морална подкрепа за нашите колеги. 
 Представители на сдружението посетиха и гр. Сунгурларе на 
съвместния концерт на местното читалище и читалището от                                   
с. Войводиново, на който бяхме поканени от Илияна Божанова. 

През изминалата година така и не намерихме подходящо време за 

осъществяване на плануваният обмен на добри практики с община Созопол. 

Подготвихме и предадохме проект за всички читалища, членове на 

сдружението „Мила бабо я кажи ми, мила бабо научи ме” към Райфайзенбанк. За 

съжаление проекта не бе одобрен, въпреки суперлативите от координатора на 

програмата. 

На 13 и 14 ноември посетихме гр. Люлебургас  и гр. Одрин в Р Турция. В 

гр. Одрин посетихме българското читалище „Просвета” което се намира в двора 

на църквата „Свети Георги”. Бяхме посрещнати много радушно. Направихме им 

скромен подарък за библиотеката. Фолклорната ни група „Читалищни славеи” 

изпя в църквата „Хубава си моя горо”. Изживяването бе неописуемо, акустиката 

в църквата направи изпълнението ни невероятно, което даже ни просълзи.    

УС  номинира читалищен деятел за 2019 година, но не намери подходящ 

момент за връчването на наградата. Друга предпоставка за това бе и, че много 

колеги искаха да върнем стария начин – чрез анкета между членове да изберем 

читалищен деятел. 

  

III. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

През 2019 година  излъчихме наш представител в журирането на конкурса  

–  надпяване „С песните на Йовчо Караиванов” с. Селиминово. Наградени бяха: 

НЧ „ Светлина 1928” с. Самуилово, НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово и НЧ 

„Пробуда 1934” с.Ковачите; 

– Събор в гр. Кермен „Кермен 2019”: НЧ „Пробуда 1906” гр. Кермен,             

НЧ „Изгрев 1936” с. Глуфишево, НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла и НЧ „Слънце 

1928” с. Гавраилово. 
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На „Зимните празници” в с. Мечкарево не бяхме поканени да участваме с наш 

представител в журито и не дадохме награди.  

Танцовия състав на сдружението „Наниз” взе участие в международен  

семинар, организиран от АМТИИ „ проф. Асен Диамандиев” гр. Пловдив.  

БРАВО на танцьорите ни. Измориха се, но преживяването бе вълнуващо. 

Научихме участниците (предимно чужденци) на  местни фолклорни хора от 

нашия регион. Създадохме нови контакти. Специални благодарности на 

ръководителя на състава Донка Иванова и на най - възрастната участничка 

Мария Андонова. Благодаря и на всички участници които отделиха от времето 

си за репетициите, за положения труд. Благодаря и на Галя Георгиева за 

предоставената зала. 

          За 1 ноември – Деня на народните будители  проведохме викторина 

„Сливен и Сливенския край” между отбори „ветерани” и „новобранци”. И двата 

отбора се представиха достойно. Показаха знания, сръчност и умения за работа с 

куки, прежди, игли и хартия. Предварителния страх беше излишен. Поздрав към 

всички бе изпълнението на нашите „Читалищни славеи”.    

Съвместно с ОДФ Сливен взехме  участие в проект „Вкусни  
пътешествия из Сливенския край”, в който бяха представени и 
дегустирани стари ястия от 12 населени места, и „Златен Сливен” с 
домакинство на НЧ „Хаджи Димитър 1937” гр. Сливен, на който имаше 
ревю на автентични фолклорни носии, базар и фолклорен концерт.  

 

Уважаеми колеги,   
Това накратко е отчета на УС за работата  на сдружението и се надяваме, 

че тази година макар и трудна за нашата работа поради пандемията, ще се 

постараем да работим още по - усърдно.  

Благодаря за вниманието!  

 

 

26.06.2020 г.   Йорданка Таскова 

Сливен             Председател на Сдружение „Читалища” Сливен 


