ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№ 159
26.01.2017 година

гр. Копривщица

На основание чл. 26 „а", ал. 2 и ал.З от Закона за народните читалища, чл.21,
ал.1, т.12 и чл.27, ал.З от ЗМСМА

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:

Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в

Община Копривщица за 2017 г./приложение 1- от настоящето решение/

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС - Копривщица,
проведено на 26.01.2017 год., Протокол № 18/26.01.2017 год. по пета точка от дневния ред с
11 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържал се" след напа^€Щ|гр^^обсъждания и е
подпечатано с официалният печат на Общински съвет - Коприв!

Председател ОбС

Протоколист:... |.
Тороманова/

1 по Решение 159

Програма за развитието на читалищната дейност на
НЧ "Х.Н.Д.Палавеев-1869" - гр. Копривщица за 2017г,

Настоящата програма се изготвя във връзка с чл. 26а, ал. 1 и ал.4 от
Закона за народните читалища,

Основа в работата на читалището в Община Копривщица е
утвърждаване и нарастване ролята и значението му в развитието на
местната общност, увеличаване на обществената му значимост като фактор
за местно културно, образователно и информационно развитие.
Читалищата имат предимството на институция, която е неизменна в
облика на страната - и когато се представя българската национална
традиция и идентичност и когато се чертае стратегията за бъдещо
развитие.
I,

Цели

Настоящата програма има за цел подпомагане организирането и
реализацията на комплекса от дейности, с цел създаване на
благоприятна творческа среда за учене през целия живот за всички
възрастови групи, както и активизиране обмена на информация
между община Копривщица и останалите културни институции.
Основни цели на читалището са:

•Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на
гражданското общество,
•Институционално укрепване на читалището като местен
общностен център с културно-просветни, информационни,
социални и граждански функции.
•Участие при поддържането на традиционните форми на
културата и фолклора и предаването им на следващите
поколения.

•Активизиране ролята на читалището в процеси, подпомагащи
местното развитие и изграждане на демократично местно
самоуправление.

•Разширяване възможностите на читалището за предоставяне на
услуги, свързани с осигуряване на продължаващо образование,
личностна реализация и ново ниво на компетентност на
гражданите.
Читалището трябва да бъде модерна институция 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,

И.

Основни задачи и дейности

През 2017г.

развитието на читалищната дейност в община

Копривщица ще продължи в изпълнението на следните основни

задачи и дейности:
1. Основни задачи:
-Да опазва културно-историческото наследство и национални

традиции;
-Да спомага изграждането на ценностна система у децата и
младежите;
-Да поддържа и обогатява материалната си база;
-Да разработва инициативи/проекти за местно развитие и
финансиране на читалищната дейност;
-Да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и повисококачествена

образователна,

културна,

информационна среда на населението;

социална

и

-Да развива ползотворното сътрудничество между читалищата

на територията 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 библиотечен фонд в зависимост от читателските
интереси.
-Участие със свои инициативи и дейности в националните
библиотечни прояви и кампании - национална библиотечна седмица,
маратон на четенето и др.
-Продължаващо сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки
-България".

-Организиране на поетични вечери и представяне на нови книги и
автори.
-Организиране на работни срещи с библиотеки от страната,
-Участия в работни срещи и семинари, свързани с организация на
библиотечната дейност.

-Актуализация на информацията в Регистъра на обществените
библиотеки.

-Обучения за възрастни хора/практически занимания за работа с
компютри.

2.2.Културнр-масова дейност
-Осъществяване на културния календар на читалищните прояви,
-Повишаване на художественото и жанрова разнообразие на
културните мероприятия.

-Участие в културните прояви на община Копривщица.
-Честване на официалните и традиционни празници и годишнини,
-Провеждане на инициативи,

свързани

със

съхраняването,

развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи,
2.3.Любителско художествено творчество

-Активно участие на любителските състави - певчески и
танцови групи, индивидуални изпълнители в културно-масови
прояви на читалището и община Копривщица.
-Създаване на нови

форми на любителско творчество,

отговарящи на интересите на младото поколение и осигуряване
на условия за тяхното развитие.

2.4.Обучения и квалификация

-Участие на щатните работници в семинари, обучения и др.,
свързани с повишаване квалификацията им по основните
читалищни дейности и работа по проекти и програми.

Настоящата програма е разработена съгласно чл. 26а, ал. 2 от
Закона за народните читалища и е с продължителност до 31

декември 2017г.

Неразделна част от програмата е приложение №1:

Културен календар и план-сметка на Народно читалище
„Х.Н.Д.Палавсев-Ш9" за 2017г.

М, ФЕВРУАРИ
-26.02.2017г. - Сирни заговезни

М. Март
-01.03 - Ден на самодееца
-03.03 - 139г. от Освобождението на България

-08.03 - Международен ден на жената
М. Април
-Великден
-Празник на книгата - поетична вечер
-Участие в гр. Златица

М. Май
-02.05 -141 г. от избухването на Априлското въстание
-06,05. - Гергьовско веселие
-Участие в гр. Сопот
¦ Поетична вечер
М. Юни
-Ден на детето
-Участие в с. Чавдар
-Мегдански хора

М. Юли
-Мегдански хора
-Авторска вечер

М. Август
-12-13.08. - Летни фолклорни празници "С Копривщица в сърцето"
-Мегдански хора
-Театър

-Авторска вечер
М. Септември •
-Откриване на учебната година

• Участие в гр, Стрелча •

М, Октомври
-Поетична вечер
М, Ноември
-Ден на будителите
-Представяне на нови книги
М. Декември
-Коледен концерт

