
18 април 2008 година

Петдесет и двама читалищни дейци и 
представители на общинската 
администрация дебатират по читалищни  
теми в първото събиране от новата история 
на читалищната общност в Община Перник, 
по време на което РЕКИЦ “Читалища” Перник 
за първи път представя публично анализ за 
дейността на НЧ в общината.



30 септември 2008 година

РЕКИЦ "Читалища" Перник представи 

идеята за организиране и провеждане на 

Читалищна учебна година. Тя бе приета 

от читалищните дейци, които отразиха 

приоритетите си в анкетно проучване. 

РЕКИЦЧ ще анализира желанията и ще 

разработи годишен план с ежемесечни 

семинари и обучения в желаните 

направления.



ХІ-ХІІ 2008 година

Обучението е първия етап от инициативата на РЕКИЦ "Читалища" Перник за 
провеждане на читалищна учебна година. В периода януари - юни 2008 година 
центърът и читалищата ще организират и проведат още шест обучителни 
семинара по темите: 
• Разработване на проекти 
• Финансово-счетоводна отчетност 
• Нормативна уредба 
• Културен мениджмънт 
• Библиотечно дело 
• Художествено-творческа дейност 



януари 2009 година

Заместник кметове и началник сектори по 
културата от общините в Област Перник и 
представители на големите читалища в 
областта участваха в работна среща по 
инициатива на Зам. обл. у-л Нели Скримова и 
РЕКИЦ "Читалища" Перник. Експерти от РЕКИЦ 
отправиха препоръки за подобряване на 
работата в читалищата въз основа на анализ на 
дейността им. На срещата бе представена 

инициативата на РЕКИЦ -
"Читалищна учебна година", която 
предвижда провеждане през 2009 
година на обучение на читалищни 
дейци в направленията:
• Разработване на проекти 
• Финансово-счетоводна отчетност 
• Нормативна уредба 
• Културен мениджмънт 
• Библиотечно дело 
• Художествено-творческа дейност 
• Езиково обучение 



На 19 и 20 март в курортното селище 
Рударци край Перник се проведе първият 
семинар по програмата "Читалищна 
учебна година 09" в Област Перник. 
Инициативата се реализира от РЕКИЦ 
"Читалища" Перник в партньорство с 
общините. Темата на семинара бе 
"Финансово-счетоводна отчетност". В него 
участваха 70 читалищни дейци от Област 
Перник. Той е първият от поредицата 
семинари, които РЕКИЦ "Читалища" 
Перник в партньорство с общините в 
Област Перник ще организира и проведе 
през 2009 година.

март 2009 година



април 2009 година

Заместник областният управител на Област 
Перник Нели Скримова инициира поредица 
от работни срещи в общините в областта по 
проблеми на читалищата. На 2 април в 
Община Земен се проведе първата среща. 
На срещата представителите на 
читалищата бяха информирани за 
конкурсните сесии за подпомагане 
дейността на народните читалища и за 
финансова подкрепа на библиотеките, 
както и за предстоящите семинари от 
инициативата "Читалищна учебна година" 
в Област Перник.



юни 2009 година

През 2009 година по програмата свои кандидатури могат да представят 
всички общини в страната. В кандидатурата на всяка община за участие в 
проекта задължително се включва Регионалната библиотека в съответния 
областен град и библиотеки в читалищата, включени в специален списък на 
потенциално избираемите, съставен след предварителни проучвания на 
екипа по програмата. Участниците в срещата получиха информация и 
указания за формулярите, приложенията и начина на попълването им. 



2. КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ.

23 и 14 април ’09

Домакин на форума бяха читалищата от 

Община Радомир.

В семинара участваха 59 читалищни

дейци от Област Перник. 

3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ

14 и 15 май ’09

Домакин на форума бяха читалищата от 

общините Земен и Ковачевци.

В семинара участваха 54 читалищни дейци от 

Област Перник. 

4.1. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

В СФЕРАТА НА ЧИТАЛИЩНАТА 

ДЕЙНОСТ. 

22 октомври ’09

Домакин на форума бяха читалищата от 

Община Трън.

В семинара участваха 126 читалищни дейци

от Област Перник

и 31 експерти от 22 РЕКИЦ в страната. 

4.2. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО.

23 октомври ’09

Домакин на форума бяха читалищата от 

Община Трън.

В семинара участваха 61 читалищни дейци

от Област Перник . 



На 22 и 23 октомври в Перник се проведе семинар на 
тема: „НОРМАТИВНА УРЕДБА В СФЕРАТА НА 
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО.” 
Форумът бе организиран в партньорство с Община 
Перник. Съорганизатори бяха МК и РБ "Светослав 
Минков". Домакини бяха читалищата от Община 
Трън. Участниците приветстваха Областният 
управител на Перник инж. Иво Петров, Кметът на 
Община Трън Светослав Николов и Илинка 
Никифорова - Директор дирекция "Образование и 
култура" в Община Перник. 
Експерти от РЕКИЦ дискутираха с участниците по 
темата: "Законът за изменение и допълнение на 
Закона за народните читалища - новата правна рамка 
на българските читалища." Представители на 
програмата „Глобални библиотеки” запознаха през 
първия ден участниците в семинара с хода й до 
момента. 

октомври 2009 година



ПО ОТДЕЛНИТЕ ТЕМИ, В 

ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ, 

УЧАСТНИЦИТЕ СЕ НУЖДАЯТ 

ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ОБУЧЕНИЕ!

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА 

ИНИЦИАТИВАТА СПОДЕЛЯТ 

НАД 90 % ОТ ЗАПИТАНИТЕ!

ФСО КМ и РП ХТД НУ и БД

ДА НЕ

53

5

ДА 92 % НЕ 8 %



На 26 февруари 2010 година РЕКИЦ 
"Читалища" Перник в сътрудничество с 
Областна администрация и общините в 
Област Перник организираха работна 
среща на тема "Народните читалища 
през 2010 година - предизвикателства.“
На срещата читалищната общност 
обсъди предложение за продължаване 
на инициативата "Читалищна учебна 
година" и през 2010 година въз основа 
на данните от анкетно 
проучване, направено и анализирано от 
РЕКИЦ и представено на форума.

февруари 2010 година



РЕКИЦ „Читалища” Перник, с 
подкрепата и в партньорство с 
Областна администрация и Община 
Перник, организира и проведе на 14 и 
15 май 2010 година по Програмата 
„Читалищна учебна година 2010” 
двудневен семинар на тема: 
„МЕНИДЖМЪНТ В ЧИТАЛИЩАТА. 
СОЦИАЛНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ. ЧИТАЛИЩАТА КАТО 
ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ.”

май 2010 година



Трийсет и пет читалищни дейци от 
Област Перник взеха участие на 12 и 13 
декември 2011 година в двудневния 
обучителен семинар от Програмата 
„Читалищна учебна година 2011” на 
РЕКИЦ „Читалища” 
Перник, организиран от центъра с 
подкрепата и в партньорство с Община 
Перник. Семинарът се проведе в семеен 
хотел „Алексиевата къща”, с. 
Гургулят, Област София. Темата на 
семинара бе „Писане на проекти за 
финансиране от донорски 
организации”. Водещ лектор на 
семинара бе Мария Гончева. 

декември 2011 година



Организираното от РЕКИЦ
обучение в с. Гургулят
създаде отлични
възможности за обучение 
и споделяне и
показа сериозен 
ангажимент към
повишаване уменията и 
знанията на читалищните
секретари от област
Перник за решаване на 
текущи проблеми на
читалищата, чрез
въвличане на местните
хора в работа по проекти.



На 10 и 11 май 2012 г. в почивната база 
на Община Перник в село Рударци се 
проведе двудневен обучителен семинар 
по разработване и управление на 
проекти в областта на 
културата, финансирани от европейски 
източници. Семинарът бе организиран 
от Културно контактната точка (ККТ) 
по Програма Култура 2007-2013 на 
ЕК, която отговаря за представянето и 
популяризирането на Програмата на 
национално ниво, както и за 
разпространение и обмен на 
информация, свързана с прилагането й. 
Съорганизатор бе РЕКИЦ „Читалища” 
Перник.

май 2012 година



На 25 септември РЕКИЦ „Читалища” Перник 
организира еднодневен обучителен семинар за 
читалищните дейци от Област Перник по 
Програмата „Читалищна учебна година 2012”. В 
семинара участваха над 40 читалищни дейци. 
Лектор по основната тема бе Петранка Цекова –
Експерт счетоводител.
За взаимоотношенията община – читалища в 
контекста на темата „Планиране и отчетност” 
пред колегията презентира Милчо Георгиев – ст. 
експерт Сектор „Култура” в Община Перник 
В презентация на експерти от РЕКИЦ „Читалища” 
Перник бе направен анализ на ситуацията и 
представени направления и механизми за 
финансиране 
Весела Кондакова – Координатор ККТ , МК 
запозна участниците с възможности за 
финансиране по програми и проекти 

септември 2012 година



Повече от седемдесет читалищни 
дейци от областите Перник и 
Пазарджик взеха участие на 10 и 11 
октомври 2013 година в двудневна 
среща-семинар на тема: „Водене на 
кореспонденция и организация на 
дейността .” Форумът бе организиран по 
Програмата „Читалищна учебна година 
2013” от РЕКИЦ „Читалища” Перник и 
РЕКИЦ „Читалища” Пазарджик в 
партньорство с НЧ „4-ти май-1897 г.” 
град Батак . През двата дни вниманието 
на участниците привлякоха 
включените в програмата на форума 
теми и дейности: 

октомври 2013 година



Темата събра на информационна 
среща в малкия салон на Общински 
комплекс Дворец на култура 
читалищни дейци от Област 
Перник. РЕКИЦ „Читалища” Перник 
и Областен информационен център 
– гр. Перник, с подкрепата и в 
партньорство с Община 
Перник, организираха областната 
информационна среща, която се 
проведе в конферентната зала на 
ОК „Дворец на културата” в Перник 
в сутрешните часове на 10 
декември 2013 година.

декември 2013 година



април 2014 година

За пет години в рамките на инициативата “Читалищна учебна година 
РЕКИЦ “Читалища” Перник  организира и проведе 24 семинари, работни 
и информационни срещи. Според присъствените списъци с участието на 
1207 читалищни дейци. 
Партньори на инициативата през годините са 
 Министерство на културата
 Областната и общинските администрации
 Национален фонд “Култура”
 Културно контактна точка
 Регионален исторически музей
 Регионална библиотека “Светослав Минков”
 Културни институти в общината
 РЦОНКН в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО
 РЕКИЦ в страната



РЕКИЦ “ЧИТАЛИЩА”ПЕРНИК


