
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”

ГРАД ИХТИМАН ЗА 2019 ГОДИНА



ЧИТАЛИЩЕТО

Е ЕДИНСТВЕНИЯ 

КУЛТУРНО –

ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 

ИХТИМАН



ПРЕЗ 2019 Г. СЕ НАВЪРШИХА 140 ГОДИНИ ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО МУ

 140 години читалищните 

дейци удовлетворяват 

културните и 

информационни 

потребности на 

жителите на град 

Ихтиман, които по 

последни статистически 

данни са около 14 000 

души!



ЧИТАЛИЩЕТО В ИХТИМАН Е С ОТВОРЕНИ

ВРАТИ ЗА ВСЕКИ

 който желае да развие своите
талант, дарба и артистични
умения.
Дейността му включва
художествени състави от различни
жанрове – музикални, танцови и 
артистични.
В библиотеката всеки работен ден
от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. 
до 18:00 ч.
Можете да намерите подходяща
книга за Вас, да ползвате
безплатен достъп до интернет, да 
се включите в обучение или да 
посетите културно събитие.



ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „СЛЪНЦЕ-1879“

доказа своята 

съпричастност към 

духовните нужди и 

интереси на 

населението от нашия 

град, чрез 

осъществяване на 

следните читалищни 

дейности:



I.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

През 2019 г. към Народно Читалище “Слънце-
1879” продължиха да развиват дейност следните
художествени състави: Дамски хор
„Средногорка“; Певческа група за автентичен
фолклор; Смесен хор „Средногорска песен”; 
Градски духов оркестър; Дамска вокална група
„Солей“; Танцов ансамбъл “Слънце”; Младежка
театрална формация „Фантазия” ; Детска
вокална група „Звънче“ ; Детска театрална
формация „Фантазия”; Детска вокална група
„Слънчице”; Група за модерни танци; Рок – група
„DIB“;Рок – група „Заплаха“; Рок - група “Райзинг
Форс”.



ДАМСКИ ХОР “СРЕДНОГОРКА”

През периода ръководител на
хора е Магдалина Тенекева. 
Съставът се състои от 15 
хористки, които изпълняват
популярни възрожденски, 
стари градски песни и 
обработен фолклор. 
Съставът участва във всички
читалищни и градски
тържества и редица
фестивали на областно и 
републиканско ниво. Ето и 
по – главните събития, в 
които участваше състава:



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО



УЧАСТИЕ В КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В 

БИБЛИОТЕКАТА



VI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ “ОТ НЕБЕТО ИДВА

ЛЮБОВТА“, С. ЧАВДАР, МАЙ 2019Г.

Фестивала е за изпълнители
на стари градски песни, 
има конкурсен характер. 
Тази година в него 
участваха над 100 групи и 
състави от цяла България, 
една от които беше
Дамски хор 
“Средногорка“ от 
Ихтиман. Пет членно жури 
с председател Бони
Милчева, оценяваха
изпълненията им.



ДАМСКИ ХОР “СРЕДНОГОРКА“ ПОЛУЧИ III – ТА 

НАГРАДА, ПАРИЧНА СУМА И ПОКАНА ЗА 

УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО И ДЕН НА 

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТА ПОСВЕТЕН НА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 

НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ



ПЕВЧЕСКА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

 Групата съществува от 62 
години и е уникална за
България, със своите
предимно хороводни, 
жетварски и седенкарски
песни. Те звучат така
както са ги изпълнявали
нашите предци. Групата се 
състои от 14 жени.

 Ръководител на групата е 
Даниела Сестримска. Ето 
и по – главните  участия 
на групата през годината:



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



X МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

“ШОПСКИ НАНИЗ“ – ГР. КОСТИНБРОД, 2019

 Програмата протече в три 
фестивални дни с над 
2000 участника.
Ръководителката на 
групата – Даниела
Сестримска, беше
избрала три автентични
ихтимански песни, които
звучейки в залата, 
накараха журито и 
публиката да настръхнат
слушайки в захлас
изпълненията на 
талантливите ихтиманки.



В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА УЧАСТИЕ,

 групата от Ихтиман беше
класирана на III – то 
място в категория 
автентичен фолклор, над 
18 години.
Интерес към певиците се 
появи и след тяхното
участие, като бяха
изненадани от група техни
фенове, които ги чакаха
отвън за да се снимат с 
тях и да им попеят още
малко.



СМЕСЕН ХОР „СРЕДНОГОРСКА ПЕСЕН”

 Основан през 1950 г. в 
момента той наброява 20 
хористи. Негов диригент е 
почетния гражданин на 
Ихтиман и заслужил
читалищен деец Борис
Кацаров. В репертоара са
застъпени класически 
произведения, църковни 
песни, български и чужди
автори. Освен с участието
си в самостоятелни
концерти хора е ангажиран
в читалищните и общински
мероприятия.



18-ИЯТ РОЖДЕН ДЕН НА СМЕСЕНИЯ ХОР ПРИ 

ХРАМ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“

 Концертът от църковни
песнопения, народни
песни, съвременни и 
класически изпълнения бе
почетен с 
благословението на 
Негово Светейшество
Софийския митрополит и 
Български патриарх 
Неофит, от Негово
Преосвещенство
Белоградчишкия епископ 
Поликарп, викарий на 
Софийския митрополит.



СЛЕД КОНЦЕРТА, ЕПИСКОП ПОЛИКАРП

 поздрави 88-годишния 
диригент Борис 
Кацаров, изпълнителите
и гостите с рождения 
ден на състава и 
Читалището, и пожела
на всички здраве, 
радост и сили и да се 
трудят за духовното
извисяване на нашия
народ.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО И 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



ВОКАЛНА ГРУПА  „СОЛЕЙ“

 В групата участват 10 

човека ръководени от

Вероника Христова, 

които продължават да

изпълняват популярни

песни от различни

жанрове. Съставът

участва редовно в изяви

у нас и в чужбина.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

“PARALIA DANCING 2019 “ - PARALIA, GREECE.



ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПЕВЦИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 

ИХТИМАН СПЕЧЕЛИХА СЪРЦАТА НА 

МНОГОБРОЙНАТА ПУБЛИКА В ГЪРЦИЯ



ПРАЗНИК – СЪБОР НА ГРАД ИХТИМАН



“17-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН

ФЕСТИВАЛ – РАДУИЛ 2019’’

 Популярния в цяла
България “Бобфест” има
стотици участници и 
хиляди почитатели, 
които с музика, песни и 
танци издигат бобената
храна на пиадестал.
Всички участници във
фестивала се изявяват
пред високо
квалифицирано жури.



ГРУПАТА ОТ ИХТИМАН НАПРАВИ ГОЛЯМО

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

 и изпъкна пред останалите
участници с младите си и 
талантливи певици.
Ръководителката на “Солей“ -
Вероника Христова, получи 
специална похвала за новите
попълнения, които е успяла да 
открие и привлече и за това, 
че много успешно е предала 
качества и умения на младите
поколения.
И така, с много чувство и 
емоция по време на своето
изпълнение, дамите от Вокална
Група “Солей“ за пореден път
вдигнаха публиката на крака !



ВОКАЛНА ГРУПА “СОЛЕЙ“  НА УЧАСТИЕ В 

СТАРИННИЯ И КУРОРТЕН ГРАД БУДВА, ЧЕРНА 

ГОРА
 участваха в голям

международен фестивал
“BUDVA DANCING 2019“, 
където отново представиха
града и страната ни на много 
високо професионално ниво.
Гласовете от Ихтиман оставиха
ярък отпечатък със своите
изпълнения. Те пяха сред 
голяма аудитория участници и 
гости от цяла Европа.
Бяха силно аплодирани и 
поканени да гостуват отново.



“BUDVA DANCING 2019“



ГРАДСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР „ПЕТЪР ПЕШЕВ“

 Оркестърът се ръководи от
военният диригент майор
Петър Францов и в него
участват 15 музиканти. 
Репертоарът на състава
включва тържествени
маршове, обработена
народна музика и 
жанрови песни. 
Оркестърът участва в 
читалищни и градски
тържества, по – важните 
от които бяха:



ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ В ПАМЕТ НА 

АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ



ТРЕТИ МАРТ



141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

БЪЛГАРИЯ



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



24 МАЙ



134 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА 

КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ !



МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ 

„ФАНТАЗИЯ”

 Ръководител на състава

е Деян Статулов. 

Съставът се състои от 20 

младежи на възраст от

осми до дванадесети

клас.



ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД ИХТИМАНСКАТА

ПУБЛИКА СЕ НАСЛАДИ НА СПЕКТАКЪЛА

“ЖЕНИТБА“ ОТ ГОГОЛ



КАДРИ ОТ СПЕКТАКЪЛА "ЖЕНИТБА", 

ПРЕМИЕРА В СОЗОПОЛ



КАДРИ ОТ СПЕКТАКЪЛА "ЖЕНИТБА", 

ПРЕМИЕРА В СОЗОПОЛ



ТАЛАНТЛИВИТЕ АРТИСТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ

ПОСОЧЕНИ ЗА ПРИМЕР

 пред новото

подрастващо

поколение. Те са

очарователни, умни и 

достойни млади хора, с 

които града ни може

само да се гордее!



КОЛЕДЕН ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ

“КЛЮЧ КЪМ СЪРЦЕТО“



ТЕАТРАЛНА ГРУПА „ФАНТАЗИЯ" ПОЛУЧИ

 Специалната награда на 
Фестивала ММФИ „Музите", 
наградата за най-добра
второстепенна женска роля 
(Звездомира Янева), както и 
диплом за високи
професионални успехи. Чест и 
признание за състава е и 
факта, че негови участници са
приети за студенти по 
актьорско майсторство във
ВИТИЗ и университета в 
Благоевград. Благодарим на 
групата за страстта и труда, 
които вложиха през годината.



ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „ФАНТАЗИЯ”

 Ръководена от Деян

Статулов тя се състои от

15 деца от 1 до 4 клас. 

Съставът изнесе

поетичен рецитал в 

рамките на Коледните и 

Новогодишни

тържества..



КОМЕДИЙНА ПОСТАНОВКА НА ДЕТСКАТА 

ТЕАТРАЛНА ГРУПА “ФАНТАЗИЯ”



ДРЪЖ СЕ, ЗЕМЬО, ШОП ТЕ ГАЗИ!



МНОГО СМЯХ, ВЕСЕЛИЕ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И 

ПРЕКЛОНЕНИЕ КЪМ ТРУДА НА МАЛКИТЕ 

АРТИСТИ И НА ДЕЯН СТАТУЛОВ



КОЛЕДЕН ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ “КЛЮЧ КЪМ

СЪРЦЕТО“



ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА „СЛЪНЧИЦЕ”

 Ръководител на вокалната
група е Калин Душков, със 
специалности по пиано и 
класическо пеене от 
Музикалната академия „Панчо 
Владигеров” и артист в 
Националната опера.  Групата
се състои от 25 талантливи
деца. Те изпълняват популярни 
датски песни. Участват във
всички читалищни и общински
тържества с огромно желание, 
което води до много добри
резултати.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО И ДЕН НА 

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ



ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА „ЗВЪНЧЕ“

 Ръководител е 
дългогодишната
преподавателка по
акордеон в Школата по
изкуства към читалището
Магдалина Тенекева. 
Групата наброява 24 деца
до 8 клас, които притежават
много добри вокални
умения и интересно
сценично поведение. 
Нейните изяви са в почти
всички тържества
организирани от читалището
и Община Ихтиман.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН 

“РОДОЛЮБИЕ“, 2019 ГР. ПАНАГЮРИЩЕ.

 Над 320 изпълнители от 

16 населени места 

участваха във

фестивала посветен на 

130-тата годишнина от 

рождението на Захари

Стоянов.



ДЕЦАТА ОТ ДВГ “ЗВЪНЧЕ“ ГР. ИХТИМАН СЕ 

СЪСТЕЗАВАХА

 на равно с деца от 

професионални школи и 

музикални училища. 

Въпреки това, те се 

представиха достойно и 

се прибраха

въодушевени и много 

щастливи.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО И ДЕН НА 

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



ГРУПА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ

 Групата с ръководител

Надежда Ружинова

продължава да

поддържа интереса на

децата, които обичат

модерните танци. Те 

репетират усилено и 

участват в почти всички

читалищни концерти.



КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА 140 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ-1879”



МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВАТА 2019



КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ



ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ “СЛЪНЦЕ”

 Не е имало празници без
участието на ансамбъла. 
Благодарение на техните
танцувални умения, много
от читалищните
мероприятия са очаквани 
с трепет от родители, 
приятели и любители на 
народните танци . 
Ръководители са
хореографите Анелия
Попова, Владислав 
Василев и  репетитора 
Йорданка Кацарова. 



УЧАСТИЕ В МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА “ЕВРОГРЕЙД” ГРАД СОФИЯ



КЪДЕТО ПОЛУЧАВАТ ТРЕТА НАГРАДА



140 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ “СЛЪНЦЕ”



ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ



ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА” –

ШИШМАНОВСКИ МАНАСТИР



УЧАСТИЕ В “МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВАТА” –

БОРОВЕЦ 2019 – GRAND PRIX



УЧАСТИЕ В “МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВАТА” –

БОРОВЕЦ 2019

Като за трети път печелят 

голямата награда –

GRAND PRIX,

Която се връчва на 

ръководителите от 

Областния управител на 

Софийска област.



КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ



МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 

“PARALIA DANCING 2019 “ - PARALIA, GREECE.



ПРАЗНИК – СЪБОР НА ГРАД ИХТИМАН



УЧАСТИЕ В ПРАЗНИК – СЪБОР В 

ГОРНА МАЛИНА



134 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО



XI - ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ТАНЦОВ

ФОЛКЛОР “ ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА”

ГР. ПАЗАРДЖИК
 Националният фестивал се 

провежда всяка година в 
последната събота на месец
ноември. Организатор на 
събитието е танцова
формация “Хорце” –
Пазарджик.
В тазгодишното издание на 
“Тракийска броеница” 
участваха почти 50 групи и 
състави от цяла България, 
които бяха оценявани от
висококвалифицирано жури. 



АНСАМБЪЛА ПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО ВЪВ

ФЕСТИВАЛА “ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА” 



ПРАЗНИК – СЪБОР НА С. МИРОВО



НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

“НАШЕНСКО ХОРО“ 2019



ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО



КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ



РОК - ГРУПА “DIB”

 Музикантите от Рок група
“DIB” участват активно в 
културния живот на града
ни. Ръководител на 
групата е Иван 
Айнаджийски.През
изминалия период те се
доказаха като добри
изпълнители и разшириха
своите изяви. В момента 
работят върху записите на 
първия си албум. 



РОК – ГРУПА  „ЗАПЛАХА“

 Ръководител на групата 

е Георги Кърджов. 

Групата се отличава с по 

– твърдо звучене и има 

много почитатели. 

Участва в редица 

столични рок – клубове,  

представиха и своя 

дебютен албум.



РОК – ГРУПА  „РАЙЗИНГ ФОРС“

Ръководител на групата е 
Николай Балабанов.

Тримата възпитаници на 
Школата по изкуства 
доказаха, че упоритите 
занимания завършват с 
грандиозен успех. На 
концерти с тяхно 
участие залата е 
препълнена от  фенове 
на рок музиката.



НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА



КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ



КОНЦЕРТ В ЗАВЕДЕНИЕ “ХРАЛУПАТА”



ВЕЧНИТЕ МУЗИКАЛНИ ШЕДЬОВРИ

 Това е формацията от 
инструменталисти и певци
която на 31 май 2019 г. 
представи в препълненият
малък салон на 
читалището уникалният и 
незабравим концерт 
"Вечните музикални
шедьоври" посветен на 
140 години от 
създаването на Народно 
Читалище "Слънце - 1879" 
в Ихтиман.



КЛАСИЧЕСКИ ПЕСНИ НА "BEATLES", "ROLLING 

STONES",” KANSAS ", " DEEP PURPLE "И ДР.

 Прозвучаха в аранжимент
на струнен квартет, пиано 
и акустични китари, като
вокалните партии бяха
изпълнени перфектно .. 
Възхитената и искрено
емоционална публика, 
очакваше концерта да 
продължи до късно
вечерта.Тези, които не 
можаха да присъстват,  
имаха възможност да го 
видят на второто издание



“ВЕЧНИТЕ МУЗИКАЛНИ ШЕДЬОВРИ“

АКУСТИЧЕН КОНЦЕРТ  - ВТОРО ИЗДАНИЕ

Концерт, чийто музикални
изпълнения събраха
граждани в напълно
обновената камерна 
зала/фоайе/ на 
читалището. Всички 300 
места бяха запълнени, 
имаше и правостоящи
хора, които очакваха с 
огромно нетърпение да се 
насладят на песни 
превърнали се в класика
на популярната музика. 



ЕДИН НЕВЕРОЯТЕН КОНЦЕРТ

Организатори на тази
нелека задача бяха
председателя и секретаря 
на читалището, които
освен това са и музиканти
от популярната 
ихтиманска група от 
близкото минало
«Айсберг».Концертът за 
пореден път обедини най
– добрите наши 
музиканти и певци за да 
осъществят заедно тази
великолепна идея. 



ТОВА БЯХА:

Николай Балабанов, 
Владимир Вандов, Иван 
Айнаджийски, Андон 
Андонов, Костадин 
Динков, Вероника 
Христова, Мария 
Пейчинова и музикантите 
от Софийската опера 
Калин Душков, Светлин 
Крачев, Димитър Райчев, 
Павлина Райчева и 
Валерия Христова.



РОК - НОСТАЛГИЯ

 Вечер посветена на 
музиканта Валентин 
Маринов – Тината – един 
от първите рок –
музиканти в нашия град. 
В концерта взеха участие 
музиканти от всички
поколения, които с 
великолепните си 
изпълнения
засвидетелстваха своята
почит към Тината.



НИКОЛАЙ БАЛАБАНОВ



ВЛАДИМИР ВАНДОВ И СВЕТЛА СЛАВЧЕВА



КРУМ РАКОВ И ХРИСТО БИЧЕВ



ДАНИЕЛА ЦИНЦАРСКА



АНДОН АНДОНОВ И ИВАН АЙНАДЖИЙСКИ



ВАЛЕРИЯ МАРИНОВА



ГРУПА “РАЙЗИНГ ФОРС”

(ЮЛИ, ВАНЬО И МИТКО)



ЧИТАЛИЩЕТО ПРИВЛИЧА МЛАДИ

 Таланти, като  в своите 

концерти  включва и 

професионални 

изпълнители на високо 

ниво.             



А, ТАЛАНТИТЕ СЕ ШЛИФОВАТ В ШКОЛАТА ПО   

ИЗКУСТВАТА

За талантливите деца на 

Ихтиман предлагаме 

обучения  по китара, 

пиано и народни танци!



ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА



ЗА ДЕЦАТА ПРЕДЛАГАМЕ БОГАТ ИЗБОР

 от книги, с които те 
могат да се упражняват 
в четене, но и да се 
пренасят в чудния свят 
на приказните герои, 
които оживяват по 
време на 
организираните в 
библиотеката часове с 
ученици посветени на 
чудния свят на 
приказките!



ПРОВЕЖДАМЕ СЪВМЕСТНИ УРОЦИ С ЦПЛР –

ОДК – ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО



ЧАСОВЕ С ДЕЦА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ



ЧАСОВЕ С УЧЕНИЦИ ОТ СУ “ХРИСТО БОТЕВ”



ЧАСОВЕ С УЧЕНИЦИ ОТ 

ОУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”



ЧАСОВЕ С УЧЕНИЦИ ОТ

ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”



ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО



ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

 Предлагаме написване 

на автобиографии и 

мотивационни писма.

 Кандидатстване за 

работа както в България 

така и в чужбина 

онлайн.

 Всички услуги, които 

предлага библиотеката 

са напълно безплатни.



ЗА ХОРАТА В АКТИВНА ТВОРЧЕСКА ВЪЗРАСТ

 Предлагаме услугата

 “Обслужване на работното 
място”. 

 Сътрудници на 
библиотеката доставят 
книги на служители от:

 Бюро по труда, социални 
грижи, болницата, 
данъците, банките  –
желания заявени по 
телефона или на 
електронната ни поща.



ЗА БОЛНИ И ТРУДНО ПОДВИЖНИ ГРАЖДАНИ

 Предлагаме услугата 

“Доставка на книги по 

домовете” от 

пенсионери доброволци



ПОСЕЩАВАМЕ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ С 

 презентации.

 Организираме 

представяне на видни 

личности за общността. 

Празнуваме заедно с 

пенсионерите бележити 

дати и събития.



КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА С КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА

ТВОРЧЕСТВОТО НА БОБИ КАСТЕЕЛС



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА 20 ГОДИШНИНАТА ОТ 

ОСНОВАВАНЕТО НА ПЕНСИОНЕРСКИ 

КЛУБ “ЗДРАВЕЦ”



ЗА 8-МА  ПОРЕДНА ГОДИНА ОБУЧАВАМЕ 

ПЕНСИОНЕРИ 

 за работа с компютри и 

интернет.



СПЕЧЕЛИХМЕ ПРОЕКТ

 по Програма

„Българските

библиотеки –

съвременни центрове

за четене и 

информираност“2019.



ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

 е чрез осигуряване на 
финансова подкрепа за 
обновяване на 
библиотечните колекции, 
да активизира интереса 
към книгата и четенето и
да съдейства за 
развитието на 
библиотеките като
основни центрове за 
духовност, придобиване
на знания и информация.



ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН

 В чест на юбилея 140 години
от създаването на НЧ „Слънце-
1879“, кметът на Община 
Ихтиман г-н Калоян Илиев и 
Общинското ръководство
направиха своеобразен 
подарък на читалището, с един 
изключително необходим 
ремонт на сценичната
механизация - съоръжения във
високата част на сцената, 
които служат за закрепване на 
декори, вертикални подвижни
кранове, завеси и други.



ЗАЛАТА Е ОБОРУДВАНА С ИЗЦЯЛО НОВО 

СЦЕНИЧНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ –

 най-модерна техника 
немско производство, 
внесено и монтирано от 
фирма „Динакорд“. 
Осветлението се състои от 
15 осветителни тела и 
поотделно прожектор 
следач. Всяко едно от 
изделията е със заложени
светлинни програми и 
компютърна програма за 
управление на цялата
система с неограничен брой
светлинни комбинации.



РАБОТА С ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Голяма част от дейностите, 

които се реализират в 

читалището са в 

партньорство със 

следните организации:



ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ИХТИМАН

Съвместни културни 

събития за Трети март, 

Празника на града, 

Деня на народните 

будители, Коледните и 

новогодишни празници 

идр.

Съвместо се организира и 

Фестивала “Майски дни 

на изкуствата”



ПАРТНЬОРСТВО С БЮРО ПО ТРУДА
Безценни са съветите на г-жа 

Диана Найденова за 
назначаване на работници 
по Програми и Мерки от 
Агенцията по заетостта. 
Съвместно с директора на 
Бюрото по труда г-жа 
Светлана Колева, която ни 
оказва пълно съдействие и 
ни изпраща подходящи 
кадри, които се включват 
успешно в читалищната 
дейност, организираме и 
информационни срещи за 
безработните, които са 
високо оценени на 
национални форуми като 
пример за партньорство.



ПАРТНЬОРСТВО С ЦПЛР – ОДК – ГР. ИХТИМАН

Благодарение на главен 
учител д-р Елена Серева
от Школата по 
изобразително изкуство 
библиотеката е любимо 
място за учене, 
рисуване, четене и 
разбира се за 
организиране на 
любими игри за децата 
от града ни.



ПАРТНЬОРСТВО С УЧИЛИЩАТА В ГРАДА

Учениците от училищата в 
град Ихтиман са 
потребители на всички 
услуги, които предоставя 
читалището. Те са 
участници в 
художествените състави, 
ученици в Школата по 
изкуства, читатели на 
библиотеката и 
прекрасна публика на 
културните събития.



ПАРТНЬОРСТВО С ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ



И ВСИЧКО ТОВА Е ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА

ГРАД ИХТИМАН



И НЕ БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО БЕЗ 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА 

ИХТИМАН И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ЧИТАЛИЩЕТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА 

НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА –

WWW.CULTUREHOSESUN.ORG



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


