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Отчет 
За дейността на читалище „Никола Ракитин 1890” през 2016 год. 

 

       Дейността на читалище „Никола Ракитин 1890” се базира на следните 

принципи: откритост и прозрачност, партньорство, отчетност и 

публичност, устойчивост във времето. 

Приоритетни цели бяха както и досега: 

уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека с присъщите и 

библиотечно-информационни дейности, предоставяне на компютърни и 

интернет услуги, организиране и поддържане на художествени колективи, 

празненства и концерти, организиране на културно-просветни изяви 

съвместно с други организации и институции и не на последно място 

развитие на младежки дейности. 

 

Художествено – творческа дейност 

 

През изминалата 2016 год.в читалището развиват своя талант, умения и 

интереси следните състави: 

1.Детски танцов състав „Жар” с 24 деца 

2. Подготвителна група с 12 деца 

3. Клуб хоро „Одрец” с две групи- напреднали и начинаещи . Хореограф 

Георги Иванов 

4.Танцов състав „Жар” –над 16 години  с 14 танцьори с хореограф Румен 

Петров 

     Това са и основните участници в провеждането на културните прояви и 

събития от празничния календар на читалището.   

Съставите работят през по голяма част от годината , дори и през лятото 

когато се набляга за участие във фестивали. 

През 2016 год. танцов състав”Жар” над 16 год. участва през м.септември 

във фестивал в Паралия Гърция.  Клуб „Хоро” взе участие във 

фолклорното надиграване „От Трън по – убаво нема”. 

mailto:rakitin_tr@abv.bg


Стремежа на ръководството е всеки състав да може поне един път в 

годината да участва във фестивал в страната или чужбина. Съставите 

подържат репертоар, който непрекъсната се обогатява. 

     

 

Мероприятия 

 

         През 2016 год. читалището проведе поредица  мероприятия. Годината 

започнахме с Бабин ден,последва Трифон Зарезан във вилна зона „Лозята”, 

Вечер посветена на Апостола на свободата, тържественото отбелязване на 

Националният празник, вечер на любителското творчество, среща с детски 

писатели по- случай празника на детската книга, пролетен концерт, 

великденска изложба и концерт на открито, тържествен концерт по случай 

24 май,  детско шоу за деца- по случай Деня на детето, поетична вечер 

посветена на патрона на читалището – Никола Ракитин с гостуване на 

литературен клуб, с обществен клуб „Хора за хора” отбелязахме деня на 

Европа и среща за обучение по дебати, вечер посветена на Народните 

будители, , коледно-новогодишни  тържества и коледен концерт. Всяка 

коледа с участието на бизнеса се провежда Коледния концерт. 

И през 2016 год.  помощта на спонсор, на трудовчанска сцена гостува 

любителския театър на ботевградското читалище. 

В концертните програми участват и колективи за любителско творчество 

от други населени места. 

 

   Библиотечна дейност 

 

По програма „Глобални библиотеки” в читалището разполагаме с 4 

конфигурации, които се използват непрекъснато от учащите се най-вече, 

както за игри, търсене на информация и изготвяне на презентации. 

Читателите на библиотеката са 371, от които 222 до 14 год.,149 над 14 

год.Всичко посетители в библиотеката 1091, от тях за ползване на 

компютри 601. Фонда на библиотеката е 23726, набавените библиотечни 

документи през 2016 год. са 131 – от дарения. 

Библиотеката се посещава от децата на Детската градина , ОУ  

„Л.Каравелов”организира се прожекция на приказки, разиграват се 

драматизации и сценки. 

В библиотеката направихме работилница за коледна и първомартенска 

украса.  



   Запознаване с библиотеката – гостуване на първокластници, ,. Подреждат 

се витрини във връзка с бележити дати от нашата история, годишнини на 

писатели.  

 

                                         

 

    

 

    Проекти по които сме работили през годината 

 

    От 2013 год. към читалището  се създаде обществен клуб „Хора за 

Хора”, който натрупа опит в младежките международни програми. Тези 

програми обхващат широк спектър от мероприятия в областта на 

неформалното образование, доброволчеството, културата и спорта. 

          Отново по проект, в партньорство  през 2016 г. от 21-30  юни   8 

/осем/ младежи   на възраст над 13 год. и един ръководител бяха  в  

Румъния по проект „Не сте сами” – културното  многообразие 

 а  от 1- 10  юли  8  /осем/ младежи на възраст 15-18 г. и двама младежки 

ръководители  участваха  10 дни   по проект” Корени и крила” в Латвия. 

През м.юли още 4 младежи и един ръководител бяха в Хърватска. 

          С проект „ХИТ” през 2016 г.  както и до този момент 

кандидатствахме  отново по програма „Еразъм +”, но 

този път проекта не събра необходимия брой точки. 

          По програма „Еразъм +” кандидатстваме с проект „Фабрика за млади 

предприемачи и бизнес софтуер” оценен с 64 т., с този проект в преработен  

вид  кандидатстваме и  тази година 

          През м. април  тази  годинадвама души бяха за 8 дни в гр. Авидзано 

Италия по проект „ Воче Глас”, а само преди няколко дни 6 души се 

завърнаха от Сърбия – град  Рашка. 

 

Съвместна работа с  други институции на територията на селото  

  

Читалището работи много добре със всички институции на територията на 

село Трудовец. Винаги сме подкрепяни и имаме пълното съдействие на 

Кметството и на кмета – г-н Драганов. Отлична е работата ни с Клуб на 

пенсионера „ Весел живот”,  ДГ „Здравец” и ОУ „ Л. Каравелов”. Всички 

мероприятия се осъществяват благодарение на тази ни съвместна дейност. 

Благодарение на бизнеса се осъществява и Коледния концерт с томболата. 

Може да споменем част от тях – ЕТ „ Румяна Величкова”, ЗК „ Трудовец”, 



Васил Ватев, Ивайло Наумов, Супермаркет „ Атина”,  ЕТ „ Спасена” и 

почти всички други фирми на територията на село Трудовец. 

                                   

    Материална база 

 

Читалище” Никола Ракитин 1890” разполага с голяма материална 

база като сграда. Сграда, която се нуждае от генерален ремонт, както 

външно така и вътрешен ремонт и обзавеждане. Всичко е морално 

остаряло и изхабено. На места липсва осветление. Противопожарната 

инсталация не работи. Големият салон ,сцена също се нуждаят от ремонт. 

Опасно е използването им.   

От фасадата на читалището продължават да се сриват късове мазилка 

и преминаването около сградата е опасно. 

Смятаме, че състоянието на читалището трябва да отговаря на 

реалните потребности и очаквания на гражданите , за да бъде то наистина 

център за общуване. В читалището, в културата трябва непрекъснато да се 

инвестира- и пари, и интерес и доброволен труд. 

За поддържането на материалната база са необходими средства, с 

които читалището не разполага.  

През 2016 год. кандидатствахме по мярка 7, под мярка 7.2  за ремонт 

към ДФ”Земеделие”. 

Всяка година се стремим да подобряваме условията в които работим, 

но е трудно. 

В края на 2016 год. на церемония в Областната администрация бяха 

раздадени годишните награди на Областния управител. Нашето читалище 

взе призовото място в категория „Най-успешно работещо читалище от 

Софийска област . 

 

 
 

 


