
1.  

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 2019 годинА 

 

  
Дата/Месец  Наименование на събитието  Организатор Място на провеждане  

 Месец Януари    

 Гостуват най-активни читатели от всички възрастови групи за 2018 г. на  
библиотеката. Обсъждане на кампанията."Най-активен читател за 2018 г."  

Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча  18 януари 2019 г.  

 
21 януари 2019 г.  Отбелязване деня на родилната помощ  Читалище -с.Кочан  Читалище -с. Кочан  

26 януари 2019 г.  Официално приключване на кампанията  "Най-активен читател за 2018 г.", и Читалище -с.Сатовча  
Читалище -с. Сатовча  

 връчване на грамоти за първо, второ и трето място   

месец януари  Литературна вечер по случай 130 години от рождението на Н. Райков  Читалище -с.Слащен Читалищна библиотека - с.Слащен  

месец януари  Честване деня на родилната помощ  Читалище -с. Слащен  Читалище -с. Слащен 

месец януари  Вечер посветена на младото семейство  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

 Посещения на учениците от ОУ с. Годешево в библиотеката и обсъждане на  
различни теми с всички класове поотделно в различни учебни дни  

  

месец януари  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

   
месец януари  Тематична вечер с младежи - вредата от тютюнопушенето и алкохола  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец януари  Среща с акушер гинеколог- вечер на родилната помощ  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

 Месец Февруари    

14 февруари 2019 г.  
Увеселителна вечер за Деня на влюбените  
 

Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

16 февруари 2019 г.  
Духът на Васил Левски- разказваме за живота и делото на Апостола. Среща  

Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча  

учениците от Литературния  клуб на г-жа Денка Николова  

16 февруари 2019 г.  Тематичен кът, посветен на Васил Левски  Читалище -с. Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

19 февруари 2019 г.  Отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски  Читалище -с. Слащен Читалищна библиотека - с.Слащен  

19 февруари 2019 г.  Подреждане на кът от книги посветен на Васил Левски  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

 
 
 
       

 146 години от гибелта на апостола на свободата - Васил Левски и рецитиране   



19 Февруари 2019 г.  на стихотворения, четене беседи за него и уреждане на витрина от книги и  Читалище с.Кочан  Читалище с.Кочан  

!   други нагледни материали    

27 февруари 20 l9 г  
Работилница за мартеници. Беседа за българските пролетни обичаи 
изработване на атрактивни мартеници и картички  

Читалище –с. Сатовча  Читалище –с. Сатовча  
 

 

месец февруари  Любов, брак, семейство – вечер на влюбените  Читалище -с. Слащен Механа „Селена”   

месец февруари  Посещение на библиотеката от децата от детската градина  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево   

месец февруари  "Ти ни трябваш, Апостоле!” - рецитал с ученици  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

месец февруари  Презентация за живота и делото на Васил Левски с ученици и младежи  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

месец февруари Презентация по случай 185 години от рождението на К. Шапкарев Читалище -с. Слащен Читалище -с. Слащен  

 Месец  Март     

1 март 2019 г.  Отпразнуване на " Деня на самодееца и Мартеницата"  Читалище -с.Кочан  Читалище -с.Кочан   

1 март 2019 г.  
Изложба на изработените от наши посетители мартеници. Ден на  
самодееца  

Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча   

 
1 март 2019 г.  Запознаване на децата с легендата и историята на мартеницата  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

1 март 2019 г.  Честване на деня на самодееца  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево   

1 март 2019 г.  Честване на деня на самодееца  Читалище -с.Слащен Читалище -с.Слащен  

З март 2019 г.  
Национален празник на България. Презентация и беседа с ученици от  
среден курс на СУ  

Читалище -с.Кочан  Площад с.Кочан  
 

 

З март 2019 г.  Рецитал по случай националния празник  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

З март 2019 г.  Тържествено отбелязване на Националния празник на Република България  
Община Сатовча Училища  
Читалища  

Общински център- с. Сатовча  
Училища по населени места  

 

 
7 март 2019 г.  Тържество по случай международния ден на жената Читалище -с.Слащен Читалище -с.Слащен  

7 март 2019 г.  Концерт за 8-ми март - Международен ден на жената  Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча   

8 март 2019 г.  
Международен ден на жената. Литературно четене на стихове за майката и  
жената. Поздравителен концерт  

Читалище -с. Кочан  Читалище -с.Кочан  
 

 

8 март 2019 г.  Осмо- мартенска вечер  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

8 март 2019 г.  Традиционна седянка с жените от Плетена  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

8 март 2019 г.  Осмо-мартенска седянка  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево   

8 март 2019 г. Осмо-мартенска седянка Читалище – с. Ваклиново Читалище – с. Ваклиново  

22 март 2019 г.  Посрещане на пролетта. Забавно- увеселителна вечер в деня на пролетта  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево   

22 март 2019 г.  
Посрещане на деня на пролетта, организиране на общ поход до м. "Извора  
и изготвяне на агит-табло .  

Читалище -с.Кочан  Читалище -с.Кочан   

 



1.  

26 март 2019 г.  "Добре дошла пролет"- изложба на рисунки от най- малките ни читатели  Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча  I  
месец март Празнична увеселителна вечер за самодейците към читалището. Награждаване на  

заслужили самодейци за дългогодишна творческа дейност  

Читалище- с. Плетена  
Читалище- с. Плетена  

I  

 
   

месец март  Пролетен бал   Читалище -с. Слащен Бар „Астория”  

  Месец Април      

1 април 2019 г.  Международен ден на детската книга- изложба на книги  Читалище -с.Слащен Читалище -с.Слащен  

2 април 2019 г.  
Седмица на детската книга- четене на приказки с децата от детската  
градина на с. Годешево, изложба на детски рисунки  

Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  
 

 

 Седмица на детската книга- тържествено откриване на седмицата в  
библиотеката; Четене на приказки в ДГ- Сатовча; Състезание за гладко и  
изразително четене с второкласници; Изложба на детски книги в  

библиотеката  

    

07 април 2019г.  Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча   

 
    
 Маратон на четене "Седмица на детската книга и изкуствата на деца",      

месец април  среща с деца от ДГ "Пролет" и ученици от СУ "Хр. Смирненски" в  Читалище -с.Кочан  Читалище -с. Кочан   

 библиотеката- рисуване, апликиране, четене на книги и други занимания      

месец април  Обсъждане на романи от български автори с ученици  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево   

месец април  За хората в бяло – тържество за Деня на здравния работник  Читалище -с.Слащен Читалище -С. Слащен  

месец април  Презентация за Международен ден на детската книга  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

месец април  " Пролет мирна, животворна"- среща с деца, който рисуват детски рисунки  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена   

месец април Литературна вечер по случай 100 години от рождението на Веселин Ханчев Читалище – с. Слащен Читалище – с. Слащен   

    Месец Май      

1 май 2019 г.  Традиционен празник на моето село и ежегодния турнир по футбол.  Читалище -с. Кочан  
Площад- с. Кочан; Стадион- с.  
Кочан  

 

 

  
1 май 2019 г.  Участие в празника на с. Кочан  Читалище -с. Сатовча  Площад- с. Кочан   

1 май 2019 г. Участие в празника на с. Кочан Читалище – с. Ваклиново Площад – с. Кочан  

6 май 2019г.  
Празника" 3авръщане"- празник на общ. Сатовча (с участието на всички  
самодейни състави от общината) 

Читалище -с. Сатовча  Общински център- с. Сатовча   

 
8 май- 11 май  Стартиране на национална библиотечна седмица  Читалище -с. Сатовча  Читалище -С.Сатовча   

 Организиране на мероприятията като тяхната цел е да привлечем  вниманието на 
хора и институции към проблемите на библиотечната дейност  

    

8 май 2019 г.  Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча   

     
9 май 2019 г.  Библиотека под небето - четене сред природата с най -малките ни читатели  Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча   

9 май 2019 г. Концертна програма по случай Деня на Европа Читалище – с. Ваклиново гр. София  



2.  
10 май 2019 г  "Моята мечтана професия"- разговор в библиотеката със зрелостници от 12  Читалище -с. Сатовча Читалище – с. Сатовча  

 клас за тяхната бъдеща реализация  

--    Ден на библиотекаря отворени врати. Организираме акция за подлепяне     

11 май 2019 г.  на повредени книги, заедно с беседата „Да се научим от малки да пазим  Читалище -с. Сатовча   Читалище – с. Сатовча 

 книгите"     

11 май 2019 г.  Вечер по случай 105 години от рождението на Андрей Гуляшки   Читалище -с. Слащен Читалище -с.Слащен  

24 май 2019 г.  Ден на славянската писменост и култура 
Училища/Читалища Община  Училища по населени  

Сатовча  места/Общински център - Сатовча  

24 месец май  Ден на славянската писменост и култура Читалище - с.Слащен  Читалище -с.Слащен 

месец май  Среща с децата от първи клас- "Всички букви зная"  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

 Групови посещения на деца от ДГ и ученици от училището в библиотеката  
за запознаване с правилата за обслужване на потребителите, задачите и  
целите на читалищната библиотеката  

  

месец май  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

   

месец май  
Авторски срещи с писатели от региона - Петя Йорданова и Красимира  
Кацарска от Благоевград, Ивайло и Лъчезар Селяшки 

Читалище -с.Кочан  Читалище -с.Кочан  

месец май  Празник на село Плетена  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

           Месец Юни    

 
Честване на Международен ден на детето, прожекции на филми, среща на  
деца от началните класове и запознаване с работата на библиотеката  

Детски градини, Детски  
Ясли, Училища, Читалища  

 

1 юни 2019г.  По населени места  

  

2 юни 2019г.  Деня на Христо Ботев,четене на статии и витрина от книги за него  Читалище -с. Кочан  Читалище -с. Кочан  

2 юни 2019г.  Честване деня на Ботев  Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

месец юни  Празник на моето село "Прядой"  Кметства, Читалища  По населени места  

месец юни  "Здравей, ваканция!"- сборна група деца до 15 години, в разговор за  
книгите, който да прочетат през ваканцията  

Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча  

  

 Честване на Международен ден на детето, прожекции на филми, среща на  
деца от началните курсове и запознаване с работата на библиотеката  

  

месец юни  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

   
месец юни Отбелязване на традиционния празник  Байрям Читалище с. Сатовча Читалище- с.Сатовча 

месец юни Прядой- Традиционен празник Читалище - с.Слащен Читалище - с.Слащен 

месец юни Участие в XI ММФ (Приморско) Читалище – с. Ваклиново Приморско 

       Месец Юли    

1 юли Поход по случай 64 години от смъртта на граничаря Вергил Ваклинов до лобното 
му място в м.” Римския мост” 

Читалище – с. Ваклиново м. „Римски мост” 

 Лятна занималня за деца от всички възрастови групи; рисуване, четене,  
обсъждане на книги, гледане на подходящи филми, компютърни и  

занимателни игри  

  

Юли- Август  Читалище -с. Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

   

 Традиционен събор на община Сатовча \участието на всички самодейни  Община Сатовча,  с. Ваклиново.м.” Ливадите" общ.  

месец юли  състави, сборни групи от детски градини\  Инициативен комитет  Сатовча  



3.  
 Участие с концертна програма на самодейци при  читалище- с. Плетена. 

Читалище с. Плетена  
 

месец юли  
Международен Младежки Фолклорен фестивал "Приморско 2019"  

град Приморско  

 1    

месец юли  
Традиционен събор на община Сатовча \участието на всички самодейни  
състави, на събора във Ваклиново\  

 
Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

 

месец юли  Среща с деца, които живеят в чужбина   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

     Месец Август     

месец август  Подготовка и участие на самодейци в  град Доспат  Читалище -с. Слащен  град Доспат  

месец август  Подготовка и участие на самодейци в  град Доспат  Читалище -с. Ваклиново град Доспат  

 
Посещения на деца от с.Годешево, който живеят извън селото - в  
читалището им и запознаването им с библиотеката и местния фолклор  

   

месец август   Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

    

месец август  
Изнасяне на музикална програма от самодейния състав на читалището на  
събора в град Доспат  

 Читалище -с.Годешево  град Доспат  

 
месец август  Участие на самодейните състави на фестивали   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец август  
Среща с деца, който живеят в чуж6ина- запознаване с фолклора и традициите на  

с. Плетена  
 Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

 

месец август  Лятно училище за децата с таланта да танцуват български народни танци   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец август  Лятна занималня с деца и запознаване с предмети от бита на с. Плетена   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

        Месец Септември    

 Беседа на тема: " Защо трябва да четем книги?"- участват сборна група нови  Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

14 септември 2019г.  читатели      

15 септември 2019г.  Програма по случай първия учебен ден   Училища  По населени места  

15 септември 2019г.  Участие на читалището в откриването на първия учебен ден   Училище- с. Годешево, ОУ  Училище- с. Годешево  

16 септември 2019 г.  Участие на фестивала „Неврокоп свири, пее и танцува”  Читалище – с. Ваклиново  Гоце Делчев  

месец септември  Литературна вечер по случай 100 години от рождението на Николай Хайтов   Читалище -с. Слащен  Читалище -с.Слащен 

месец септември  Обсъждане на романи от български автори с учениците от ОУ с. Годешево   Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

месец септември  Празничен концерт по случай Съединението на България   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец септември  Тържество по случай Деня на пенсионера- среща на поколенията   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец септември  
Празник на с. Ваклиново, честване на 64-годишнината от образуването на 
читалището в селото 

 Читалище – с. Ваклиново Площад – с. Ваклиново 

        Месец Октомври     

22 октомври 2019г ,  
Отбелязване на 107-годишнина от освобождението на нашия край от турско 
робство,  лектор г-н Илия Влахов  

 

Читалище –с. Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

 



 

месец октомври  
"Вселена на любовта"- вечер на интимната лирика,четене стихове от Ефтим  

Ефтимов  

Читалище- с. Плетена  
Читалище- с. Плетена  

 

месец октомври  Обсъждане на творчеството на писателя Алеко Константинов  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец октомври  "Детско утро"- състезателни игри с децата от детската градина  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец октомври „На учителя с любов” - презентация Читалище- с. Слащен Читалище – с. Слащен 

       Месец Ноември   

1 ноември 2019г.  
Честване на-" Ден на будителите"  

 Читалища и училища от  По населени места  
  обшина Сатовча   

1 ноември 2019г.  
"Урок по родолюбие" в библиотеката. Ден на будителите- участват  

четвъртокласници от СУ Сатовча  
Читалище -с. Сатовча  Читалище -с. Сатовча  

12 ноември 2019г.  

Зимните обичай на нашия край среща на няколко поколения читатели на  

Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

[библиотеката   

месец ноември  Вечер посветена на Яворов   Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

месец ноември  Литературна вечер по случай 75 години от рождението на Надежда Захариева Читалище –с. Слащен  Читалище -с.Слащен  

месец ноември  Четене и обсъждане на книги за живото и дейността на Гоце Делчев  Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

 Създаване на условия за организиране на дейност, откриване, обучение и    

месец ноември    Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  
 реализация на детските таланти в областта на фолклора и танците    

   Месец  Декември    

14 декември 2019г.  
"Зимата и книгите" четене и изработване на празнична зимна украса на  

библиотеката с деца от З до 5 клас  
Читалище -с.Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

 

Коледна работилница в библиотеката- изработване на сурвачки и сувенири  
от естествени и природни материали. Четене и пеене на празнични песни с  
участието на деца от 1 до 4 клас. Най- хубавите изработени от децата  
сурвачки и сувенири се предоставят по традиция на коледния  

благотворителен базар, организиран от училището  

  

   

20 декември 2019г.  Читалище -с. Сатовча  Читалище -с.Сатовча  

   
 

  
месец декември  Провеждане на шах-турнир   Читалище -с.Годешево  Читалище -с.Годешево  

месец декември  Четене творчеството на Пейо Яворов   Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец декември  
Седмични посещения на ученици от различни класове на тема  

"Библиотеката- моят втори дом  
Читалище- с. Плетена  Читалище- с. Плетена  

месец декември 130 години от рождението на Стоян Загорчинов - презентация Читалище – с. Слащен Читалище с. Слащен 

месец декември  Посрещане на Нова година с новогодишна програма  Читалища  По населени места  

месец декември  Новогодишна програма. Посрещане на новата 2019 година  Община Сатовча  Площад с. Сатовча  
 

 


