
 

ДОКЛАД 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”СЛЪНЦЕ - 1879” 

ГР.ИХТИМАН  ПРЕЗ 2020 г. 

 

 
Читалището е единственият културно – информационен център на 

територията на град Ихтиман.  

През изтеклия период Народно читалище „Слънце-1879“ доказа своята 

съпричастност към духовните нужди и интереси на населението от нашия град.  

 

Пандемията от коронавирус  Ковид – 19 през 2020 година доказа колко много 

хората от Ихтиман се нуждаят от дейностите, които предлага читалището.                                                                                                                               

Празните концертни зали, пустите репетиционни, копнеещите за изява чита-

лищни дейци, желаещите книги читатели ни принудиха да актуализираме спи-

съка с културните събития онлайн. 

При строго спазване на противоепидемичните мерки, продължихме да осигуря-

ваме достъп до традиционните информационни услуги, които предлага библио-

теката. 

За съжаление някои масови културни събития, концерти и фестивали в 

страната и чужбина бяха отменени, но творческите състави на читалището, 

продължиха да репетират и запазиха участниците си. 

Репетиции „онлайн“, „у дома” или „с маски в читалището” бяха ключови-

те думи за нашите художествени състави: 

 

I.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 

     През 2020 година в 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“ 

и Рок – група „Райзинг Форс“. 

    През изминалата година Народно Читалище ”Слънце-1879” успя да запази 

дейността на художествените колективи, както и специалистите, които ги 

ръководят. Въпреки пандемията читалищните дейности бяха финансово 



обезпечени от държавната и общинска субсидии.  

 

 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 в юбилейния 

концерт 50 години Духов оркестър „Петър Пешев“ и тържествения 

концерт - спектакъл посветен на 142 години от освобождението на 

България. 

 

 ПЕВЧЕСКА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР 

Групата съществува от 63 години и е уникална за България, със своите 

предимно хороводни и седенкарски песни. Те звучат така както са ги 

изпълнявали нашите баби и прабаби. Участва в тържествения концерт - 

спектакъл посветен на 142 години от освобождението на България. 

     Ръководител на групата е Даниела Сестримска.  

 

 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.  

 

 ГРАДСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР „ПЕТЪР ПЕШЕВ“ 

 

Оркестърът се ръководи от военния диригент майор Петър Францов и в 

него участват 15 музиканти. Репертоарът на състава включва тържествени 

маршове, обработена народна музика и жанрови песни. Оркестърът 

участва във възпоменателната церемония и поклонение по случай 147 

години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ; в юбилейния 

си концерт 50 години Духов оркестър „Петър Пешев“; тържествения 

концерт - спектакъл посветен на 142 години от освобождението на 

България; в Празника на град Ихтиман „Успение Богородично“ и 

честването на 135 години от Съединението на Княжество България с 

Източна Румелия. Индивидуално онлайн изпълнение на Петър Францов и 

Анатоли Габров. 

 

 ДАМСКА ВОКАЛНА ГРУПА  „СОЛЕЙ“ 

 

В групата участват 10 човека ръководени от  Вероника Христова, които 

продължават да изпълняват популярни песни от различни жанрове. 

Съставът участва в тържествения концерт - спектакъл посветен на 142 



години от освобождението на България; Празника на град Ихтиман 

„Успение Богородично“ и участие в VI Международен конкурс „Празници 

на изкуствата – Боровец 2020“. 

 

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 

репетитор Йорданка Кацарова. Участниците в ансамбъла са от различни 

възрастови групи. През 2020 г. взеха участие в: тържествения концерт - 

спектакъл посветен на 142 години от освобождението на България; в 

Празника на град Ихтиман „Успение Богородично“; честването на 135 

години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и 

участие в VI Международен конкурс „Празници на изкуствата – Боровец 

2020“. Най – малките танцьори взеха участие в Коледния онлайн концерт. 

 

 

 МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „ФАНТАЗИЯ” 

Ръководител на състава е Деян Статулов. Съставът се състои от 15 младежи 

на възраст от осми до дванадесети клас. Коледен онлайн рецитал посветен 

на 100 годишнината от рождението на Валери Петров.  

 

 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. Вокалната група участва в тържествения концерт - спектакъл 

посветен на 142 години от освобождението на България. Участва и в 

Коледния онлайн концерт. 

 

 ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ „ФАНТАЗИЯ” 

Ръководена от Деян Статулов тя се състои от 15 деца от 1 до 4 клас. 

Децата имат проведени онлайн репетиции. 

 

 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 детски песни. Участие в тържествения концерт 

- спектакъл посветен на 142 години от освобождението на България. 

 

 ГРУПА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ 



Групата с ръководител Надежда Ружинова продължава да поддържа 

интереса на децата, които обичат модерните танци. Участваха в 

тържествения концерт - спектакъл посветен на 142 години от 

освобождението на България и в Коледния онлайн концерт. 

 

 РОК - ГРУПА “DIB” 

Музикантите от Рок група “DIB” участват активно в културния живот на 

града ни. В момента работят върху записите на първия си 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. През 2020 участваха в концерта посветен на  

Празника на града. 

 

 РОК – ГРУПА  „ЗАПЛАХА“ 

Ръководител на групата е Георги Кърджов. Групата се отличава с по – 

твърдо звучене и има много почитатели.  

 

II.ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА 

 

   През отчетния период школата към читалището постигна значителни 

успехи. Трябва да отбележим запазването на основните дейности и форми на 

обучение. Благодарение на ръководството на читалището се обогати 

материалната база, оборудваха се нови зали за обучение и се създадоха много 

добри условия за работа. В школата са сформирани класове по китара, пиано, 

народни танци, модерен балет,  и др.  При спазване на противоепидемичните 

мерки се провеждаха часовете по пиано с ръководител Калин Душков. Част от 

репетициите бяха заснети и представени онлайн на фейсбук страницата на 

читалището. 

 

III.БИБЛИОТЕКА : 

 Обслужване на читатели от различни възрастови групи 

През 2020 г.  поради пандемията от Ковид 19 преустановихме рабо-

тата на информационния център. 

 За читателите от отдела за възрастни в библиотеката се предлага 

услугата „Обслужване на работното място” – за хора в активна възраст. 

Те имат  възможност да поръчат книги по телефона или по е мейл  и да 

съобщят, къде да им бъдат доставени. 

 За инвалиди и възрастни стари хора, които са слабо подвижни биб-

лиотеката доставя библиотечни материали по домовете  от доброволци 

или служители на библиотеката.  



 Справочно – библиографска и информационна работа 

Традиционните справки, които се изпълняват ежедневно, предимно по 

телефона. 

 Масова работа с читатели 

През месеците януари и февруари 2020 имаме организирани: 

Интерактивни игри  „В света на вълшебните приказки” с деца от ЦПЛР – 

ОДК – 2 събития 

Открит урок „ В света на приказките” с ученици от ОУ „Димчо Дебеля-

нов” 

Презентация за Свети Валентин и Трифон Зарезан – Пенсионерски клуб 

Еледжик 

От месец март 2020 до месец декември 2020 сме организирали изложби 

на книги по повод различни годишнини, които бяха представени онлайн 

на фейсбук страницата на читалището – за Иван Вазов, Леда Милева, 

Йордан Йовков, Христо Смирненски, Ангел Каралийчев, Димитър Ди-

мов, Антоан дьо Сент – Екзюпери, Ги дьо Мопасан, Ханс Кристиян Ан-

дерсен. 

Бяха създадени и публикувани онлайн  на фейсбук страницата на чита-

лището образователни и информационни филмчета на следните теми: „ 

Полезни сайтове за деца”, „Правила за безопасно сърфиране в интернет”, 

„Заедно можем повече” – партньорство между библиотеката и пенсио-

нерските клубове, „85 години от рождението на Дамян Дамянов” – реци-

тал. 

 

 Комплектуване и организиране на библиотечния фонд  

Една от основните дейности  е комплектуване на библиотечния 

фонд. През 2020 г. спечелихме проект пред Министерство на културата 

на стойност 3 578,06 лв. за закупуване на нови книги по Програма „Бъл-

гарските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 

2020 г.  

В резултат на проекта обогатихме библиотечния фонд със 377 книги, 

спазвайки изискването 159 от тях са от български автори и 218 от чужди 

автори на стойност  3578,06 лв., които са вписани в Инвентарната книга и 

в Книгата за движение на библиотечния фонд.  

За читателите от детския отдел до 14 годишна възраст бяха закупени кни-

ги, които са от задължителни и препоръчителни списъци от училищата. 



За учениците от горните класове сме набавили необходимата литература, 

за да сведем отказите до нула.  За най – малките бяха закупени любими 

приказки, които да им бъдат четени от техните родители. Тези приказки 

ще бъдат използвани и при организиране на групови четения и обсъжда-

ния на книги. Читателите от отдела за възрастни имат на разположение 

желаните от тях нови книги. Беше направена изложба на придобитите по 

проекта книги и на видно място бе отбелязано, че книгите са закупени по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2020 г. с финансови средства от Министерство на кул-

турата. На официалната страницата на читалището и във фейсбук беше 

представен проекта, финансиращата програма, дейностите и постигнатите 

резултати. Книгите освен от библиотеката ще могат да бъдат заемани и 

чрез услугите: доставка на книги на работното място, а също и доставка 

на книги по домовете на болни и трудно подвижни граждани от пенсио-

нери доброволци. 

Обогатяването на фонда на библиотеката с нови книги доведе до затвър-

ждаване на положителното отношение на местната общност към библио-

теката. 

 Библиотечен персонал и участие в квалификационни начинания – библи-

отекарите се включват в онлайн срещи и обучения организирани от Сто-

лична библиотека и Фондация „Глобални библиотеки. 

 В библиотеката работят 2 библиотекари с висше библиотечно образова-

ние.  

 Статистически показатели за 2020 

Библиотечен фонд – 53931 

Набавени нови книги – 405 

Текущи периодични издания /в заглавия/ - 5 

Читатели – 1180 

Посещения – 8595 

От тах в читалните -282 

Заети библиотечни документи – 7914 

Справочно библиографска и инф. работа -350 

 

IV.ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Спечелен проект по Програма „Българските библиотеки – съвре-

менни центрове за четене и информираност“ 2020 г. на Министерс-

тво на културата – финансова подкрепа в размер на 3578,06 лв.за за-

купуване на книги. 

 

 



 

V. РАБОТА С МАЛЦИНСТВАТА 

 

1. Бяха проведени  индивидуални консултации в  библиотеката за написване 

на автобиографии, мотивационни писма и търсене на работа по интернет за 

хора от ромски произход в работоспособна възраст.  

 

VI.МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

 

Благодарение на  ръководството на читалището и Община Ихтиман проб-

лемът с необходимостта от основен ремонт на читалищната сграда е решен със 

спечелването и реализирането на проект „Основен ремонт за подобряване на 

енергийната ефективност на Народно Читалище „Слънце-1879” гр. Ихтиман”. 

Читалището се ползва с постоянната подкрепа от страна на Община Их-

тиман. 

Във фоайето на читалището беше обособена нова камерна зала за нужди-

те на читалищните състави. 

 

  Читалището имаше основно участие при провеждането на културни 

събития и празници в Община Ихтиман при реализирането на културния 

календар – Възпоменателната церемония и поклонение по случай 147 години от 

гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ; Тържествен концерт - 

спектакъл посветен на 142 години от освобождението на България; в Празника 

на град Ихтиман „Успение Богородично“ и честването на 135 години от 

Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 

 

 


