
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА



Наличие на телефон, мобилен телефон, електронна поща и факс



Брой на щатните служители – 125     Образование на щатните служители:



Наличие на учебно заведение в населените места в Област Перник:



Наличие на информационни, интернет или административно-
информационни центрове в населените места в Област Перник, където 

има читалища:



Сграден фонд:



Ремонтни дейности:



Основни дейности:



Основни дейности:

Разкрити други форми

година 2007 2008 2009

брой форми 196 194 213

Основно разкритите други форми са: групи за изворен фолклор,

групи за народно пеене, танцови групи и състави, групи за словесен

фолклор, сурвакарски групи, оркестри.

Форми на участие и изяви

Групите и съставите от 109-те читалищата в Област Перник през

2009 година са организирали и взели участие в 1642 прояви с

местен, общински, регионален, национален и международен

характер.



Библиотечна дейност:



Наличие на техника в библиотеките:



Наличие на техника в читалищата:



Наличие на архивни сбирки, колекции с историческа стойност:



Финансиране на читалищата:



Финансиране на читалищата:

Декларирана в информационните карти получена субсидия

година
държавна общинска

бр. НЧ лева бр. НЧ лева

2007 80 650530 35 101200

2008 80 739353 31 20833

2009 81 804564 16 38676

Забележка: Поради липса на информация до 2008 година

част от читалищата са приемали получените от общините

средства от държавната субсидия за общинска!



Други приходи:



Опит в предоставяне на услуги:



Опит в разработването на проекти:



Участие на работещите в читалищата в обучения през 2009 година:



Достъп до актуална информация:



Сътрудничество с общинска администрация, бизнеса и НПО:



Насоченост на дейността на читалищата:



Необходимост от услуги по видове:



СГРАДЕН ФОНД:

Да продължи работата по изготвяне и реализация на проекти в 
партньорство с общините и НПО за ремонти на сградния фонд по ОП  
“Регионално развитие”  за общините Перник и Радомир и по  Програмата за 
развитие на селските райони в останалите общини в Област Перник.
Да се търсят алтернативни източници на финансиране за ремонти на 
сградите. 
Да се оптимизира използването на наличните помещения в читалищните 
сгради с цел предоставяне на нови услуги и развитие на дейности.
Да се прецизират договорите за съвместна дейност в свободни 
помещения с ангажимент към наемателите за поддръжка на материалната 
база.
При ремонти и в проектни разработки да се търси трайно решение на 
проблема с импрегнацията на салоните. Да се обърне особено внимание на 
санитарните възли в сградите на читалищата в населените места, където 
няма изградена канализационна мрежа.
Да се работи в сферата на публично-частното партньорство за оптимално 
използване на сградния фонд в интерес на местните общности.



ФИНАНСИРАНЕ:

Целесъобразно и справедливо разпределение на държавната 
субсидия на база реална дейност във всички общини, съобразно 
критериите на МК. 
Прилагане опита на Община Перник  в другите общини в Област 
Перник при разпределение на държавната субсидия  въз основа на 
разработен механизъм и създаден софтуер.
Търсене на допълнителни източници за финансиране. Привличане 
на донори, спонсори и партньори за съвместни дейности. 
Преосмисляне политиката и мениджмънта при формиране на 
собствени приходи и разпределението им  в посока реализиране на 
дейности. 
Реализиране на приходи в клубните и други форми от членски внос 
и такси
Да се предприемат мерки и да се реализират инициативи за 
увеличаване размера на собствените приходи.



ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ:

Да се използват всички възможности за снабдяване на читалищата с 
компютърна и размножителна техника: от собствени средства, чрез 
проекти в това число и по линия на МК, от спонсори и дарители. 

В читалищата, където има компютърна техника, да се осигури 
доставка на   интернет и да се открият електронни адреси на 
читалищата. 

Да се осигурява достъп за ползване на техниката за клиенти.



БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ:

Да продължи обновяването и обогатяването на библиотечния фонд, 
чрез кандидатстване по проекти по линия на МК  и НПО, според 
потребностите на читателите и прилагане на индивидуален подход по 
места.
Ежегодно да се отделят средства за абонамент за ежедневни и 
периодични издания.
Да се подобряват условията за съхранение на книжния фонд.
Библиотеките в големите градски читалища да планират 
краткосрочно дейности за автоматизация.
Да се работи съвместно с учебни заведения и други организации за 
повишаване интереса към книгата и увеличаване броя на 
ефективните читатели. 



ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО:

Разработване на проекти и програми за ХТД, финансирани по линия 
на НПО-сектора за реализиране на местни инициативи в областта на 
любителското творчество.
Прилагане на мениджърския подход при участия на групи и 
колективи от читалищата в културни прояви и събития извън местната 
общност и територия за популяризиране на местното любителското 
творчество и осигуряване на средства за наемане на квалифицирани 
художествени ръководители  и репетитори, за постановъчни и 
авторски възнаграждения, за закупуване на реквизит и  костюми.
Изработване на рекламни материали на успешните творчески 
колективи.



КЛУБОВЕ, КРЪЖОЦИ, ШКОЛИ:

Да се работи за разкриване на  актуални клубни форми и дейности.
Клубните форми, кръжоците и школите да се формират според 
желанията и потребностите на самодейците, а не самоцелно.
Да се прецизират таксите за участие в читалищните школи, кръжоци  
и клубове, съобразно социалния статус на хората по места.
Читалищата да обхванат и се ангажират в програми и проекти хора 
от малцинствените групи и етноси и хора в неравностойно положение.
Сред клубните форми двустранно да се работи за засилване на 
интереса към различните форми на езиково, а където е възможно и 
компютърно обучение.
Да се осигурят средства за съхранение, опазване и обогатяване на 
музейните сбирки в читалищата.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ:

Да се осигурят възможности за квалификация на читалищните 
дейци, чрез чуждоекизово и продължаващо компютърно обучение. 
Да се усъвършенства практиката за водене на документация в 
читалищата.
Да се активизира работата по предоставянето на административни и 
информационни услуги.
Да се търсят форми за придобиване на компетенции с цел 
предоставяне на консултантски услуги. 
Да се създават и развиват партньорства при реализация на 
дейности.
Да се запази и засилва сътрудничеството с общините.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ:

Да се продължи работата по създаване на партньорства с 
неправителствени организации и бизнеса.
Да се работи за придобиване на мениджърски умения при 
организирането на участия и представянето на продукта на 
художествените колективи. 
Да се повишат уменията и компетенциите на читалищните дейци в 
сферите: 

Финанси и счетоводна отчетност
Разработване и управление на проекти
Мениджмънт в културата
Библиотечна дейност
Художествено творчество
Нормативна база
Социална и образователна дейност
Работа с медиите



РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА” ПЕРНИК


