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ЗА 

 
ДЕЙНОСТТА НА НЧ "СЪГЛАСИЕ 1869"- ПЛЕВЕН 

 
ПРЕЗ 2020 г. 

 
 
 Въпреки неблагоприятните условия и ограниченията, които ни бяха поставени – 
от COVID кризата и от спирането на субсидиите в края на годината,  читалище 
"Съгласие" може да се похвали със съдържателна и богата дейност и през 2020 година. 
С желание и креативност, отговаряйки на съвременните потребности на ползвателите 
на нашите услуги и следвайки динамиката на времето, ние успяхме да привлечем 
вниманието към нашата дейност на различни социални групи потребители не само от 
Плевен и региона, но и от цялата страна и извън граница. Дори когато културните 
институти бяха затворени, ние продължавахме да работим онлайн и да предоставяме 
различни по вид услуги през фейсбук страницата и сайта на читалището.  
 Бяха създадени над 150 клипа в различни рубрики, гледани между 300 и 15 600 
пъти всеки един от тях. Според статистиката, само за месец - от 21 април до 18 май, 
публикациите са достигнали до близо 70 000 потребители, а ангажиранията са над 
30 000. Видеоклиповете са били преглеждани близо 63 000 пъти за същия период. 
Някои от най-популярните ни публикации имат стотици споделяния, хиляди реакции и 
са гледани близо 17 000 пъти (Вж. Приложението). 
 
 Постигнатите резултатив различните направления са съобразени със Закона 
за народните читалища и всички нормативни документи, регламентиращи 
развитието на читалищата и читалищнат адейност. Всички те се дължат на 
усилията на работещияекип, на членовете и на ръководството. Доброто 
организационн осъстояние на читалището както винаги безпечава и подпомага 
цялостната дейност. Читалищните състави имаха своите поредни успешни изяви. 
Материалната база отново бе приоритет от гледна точка неизбежност и вложени 
финансови средства.Правомерното и целесъобразно разходване на получения за 2020 г. 
държавен бюджет и на набраните допълнителни приходи позволи да организираме, 
проведем или участваме в инициативи с разнообразно звучене,да подобрим в 
значителна степен състоянието и общата визия на материалната база на 
читалището, с което успешно да се реализира функцията му на естествен културен 
център.  
 Настоящият отчет е изготвен в съответствие с Указанията и  Критериите 
на Министерство на културата за разпределението на годишната държавна и 
общинска субсидия за читалищна дейност. Съгласно тях акцентираме върху 
изпълнението на общочиталищните показатели, върху  постиженията на отделните 
формации, както и на цялостният принос на НЧ"Съгласие 1869” за многообразието 
на  културната програма  в Община Плевен. 
  
А/. Актуално състояние на читалището като сдружение и културен център с 
материално-технически възможности за предоставяне на услуги: 
 
 НЧ "Съгласие 1869” като  юридическо лице в съответствие със своя Устав през 
отчетната 2020 г. продължи своите многолетни усилия да опазва заложените в неговата 
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същност  културни и просветни традиции, които го правят непрестанен фактор в 
общата културна политика. Читалището предоставя услуги и удовлетворява 
потребностите на деца, ученици и граждани от различни възрастови групи и етноси; 
разпространява културно-просветни ценности, партнирайки си с широк кръг детски и 
учебни заведения, с други културни институти, неправителствени организации и 
граждански структури, със средите на бизнеса. 
 Кадровият състав със съответна квалификация и добри професионални 
компетенции е важен фактор за успешна читалищна дейност и обезпечаване на 
многостранните и разнородни направления в нея. 
 През  2020 г. читалището има 158 членове,  постъпилият и отчетен членски внос  
е 1220лв. 
 Въпреки извънредните обстоятелства и ограниченията, свързани с COVID 
епидемията, предоставените от читалището услуги, вкл. онлайн,са посетени през 
отчетния период от над 72000 потребители. 
 Годишното  отчетно-изборно събрание се проведе  на 28.01.2020 г. с дневен 
ред:допълнение на Устава на НЧ "Съгласие 1869", относно описание на валидния печат 
на читалището, както и изменение на устава, относно заявяването на обстоятелства 
пред търговския регистър; отчет за дейността на читалището и читалищното 
настоятелство за 2019 г.; финансов отчет на проверителната комисия; избор на 
председател на читалището и състав на Читалищното настоятелство; избор на 
Проверителна комисия на НЧ "Съгласие 1869" – Плевен. 
Протоколът от заседанието е приложен към настоящия отчет. 
 През 2020 г. са  проведени осем заседания на Читалищното настоятелство, като 
са обсъждани всички  актуални въпроси от читалищната дейност и са взети 27 решения. 
Пререгистрацията на читалището в Агенцията по вписвания е направена на24.06.2020 г. 
с удостоверение с изх. № 20200624143135 на основание пар. 25, ал.1 от Преходни и 
Заключителни  разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ, а към 
отчета представяме Удостоверение изх. № 20201229142427 от 29.12.2020 г. на Агенция 
по вписванията. 
 Субсидираната численост  в читалището за 2020 г. е 23 щатни бройки до 1 юли 
2020 г. и 27 щатни бройки след разпределението на субсидията за 2020 г. 
Средногодишно - 25 субсидирани бройки. Бюджетът на читалището за 2020 г. е 215 240 
лв. на база214 020лв. от държавна субсидия и 1220лв.от членски внос, усвоени 
своевременно и по направленията, за които са предназначени. По план трябваше да 
бъдат преведени 261 000 лв., но заради съдебни дела бяха получени 214 020 лв. Видно е 
от приложения годишен отчет за така получената субсидия, че тя е недостатъчна за 
покриване дори заплати със съответните осигурителни вноски, разходите за вода, 
горива и енергия и останалите бюджетни пера. Ето защо направените и отчетени за 
годината финансови  разходи, в т.ч. ремонти, други възнаграждения и плащания на 
персонала, външни услуги, материали и др. са осигурени от собствени приходи 
благодарение дейността на читалището. Отчетът за финансовата дейност на 
читалището е проверен и заверен без корекции и забележки от експерт-счетоводител. 
 
 Материално-техническата база: 
 През отчетната 2020г. бяха извършени редица ремонти, свързани с 
безопасността на сградата и подсигуряване на по-добри условия за работа както на 
съставите към читалището, така и за осъществяване на други основни дейности. Беше 
направен спешен основен ремонт на покрива на сградата. Помещенията за репетиции 
на ФА "Мизия” също претърпяха неотложен ремонт, включващ хидроизолация и 
осигуряване на проветряване в съблекалните и стаите на ръководителите, където до 
този момент се задържаше влага. Отделянето на самостоятелна зала в библиотеката и 
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превръщането й в модерно, светло и уютно пространство за творчески срещи, камерни 
изяви и занимания с деца, също беше част от ремонтите, извършени в НЧ "Съгласие 
1869” през настоящата година. Бяха подменени осветителните тела в библиотеката, 
както и извършен ремонт на офисните помещения на втория етаж. Спешен ремонт се 
наложи и на парния котел в началото на отоплителния сезон. Едновременно с това бяха 
закупени два климатика за зала "Емил Димитров”, за да се подсигури отопляването и 
охлаждането на залата през всички сезони. Всички ремонтни дейности бяха извършени 
със собствени средства. 
 Обществено достъпният сграден фонд на читалището е непроменен - обща 
разгъната площ от 4200 кв.м,включваща: 
 - Концертна зала "Емил Димитров” с площ 320 кв.м, 108 кв.м сцена; с отлична 
акустика и приятен интериор. 
 - Камерни зали, 3 бр.: зала фоайе с 80 места и зала, обособена  в пространството 
пред балкона с 50 места, подходящи за  творчески срещи, презентации, изложби и 
други камерни изяви. За тях са осигурени 80 бр.преносими  олекотени столове /тип 
посетителски/. През настоящата година беше обособена още една зала – 
"Библиотеката”, подходяща за творчески срещи, презентации, детски занимания, 
камерни представления.  
 - Изложбена галерия "Съгласие”. 
 - Библиотека с  разгъната площ 1200 км.м, състояща се от заемна за  възрастни и 
деца с площи съответно от 400 и 100 кв.м, две читални с обща площ 400 кв.м, приемни 
за деца и възрастни с 6 работни места и площ 300 кв.м, със съвременно 
обзавеждане,удобно  за работа и за ползватели на библиотечни услуги. 
 - Книгохранилища 5 броя, разположени на четири нива и хранилище "изкуства” 
на ниво читалня – без промяна.  
 - Зали за конкретни читалищни дейности с площ съобразно спецификата им: 
балетна зала -162 кв.м, зала за народни танци - 104 кв.м, зала за вокална група 
"Арлекино” -57 кв.м. Всяка от залите освен репетиционна площ включва и помещения 
/депа/ за съхраняване на богатия фонд от костюми, съблекални за  подготовка на 
участниците в съответните  формации, кътове за изчакване на родителите. 
 Техническите средства, с които разполагаме, осигуряват реализацията на 
разнообразните  културни изяви: озвучителен пулт, 2 бр. активни тонколони, безжични 
микрофони 3 бр., микрофони 4 бр., 50 м свързващ кабел /мултикор/  и 25 бр. 
прожектори, мултимедия. Осигурени бяха средства за поддържане и профилактика на 
озвучителната и осветителна техника. Набавени бяха още два лаптопа за улесняване 
работата с деца в Детския отдел на библиотеката, както и фотоапарат за заснемане на 
снимков и видеоматериал за нуждите на сайта на читалището. 
 Всички работни места в читалището имат служебно осигурен интернет. От 
партньорския проект за дигитализация с получените две работни станции са обособени  
специални работни места в библиотеката, достъпни за читатели с интерес към 
дигитализирани заглавия, основно от старопечатната колекция. На отделно работно 
място библиотеката осигурява на читателите чрез компютър с периферия работа с 
нейния електронен каталог. 
 Рампа за достъп на хора със специфични потребности вече е монтирана на входа 
на НЧ "Съгласие 1869". Така единствената концертна зала в града - "Емил Димитров", и 
културните събития, които се провеждат тук, стават достъпни за всички. Съоръжението 
е подвижно и се прикрепя към стената, като при нужда се сваля върху стълбите. 
Рампата е дарение от Любомир Дяковски и Люси Дяковска. 
 През годината бе извършена профилактика на всички технически средства, 
обезпечаващи цялостната читалищна дейност. 
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 Управленческа инициатива при стопанисване на читалищната собственост 
и набиране на средства: 
 Стопанисването и правилното функциониране на читалищната собственост е 
немислимо без полагане на постоянни грижи от страна на работещите и ръководството. 
 Богатата читалищна собственост- книжен фонд, костюми, разнообразна и 
специализирана техника, откритите площи, изискващи ежедневна поддръжка, не могат 
да бъдат в добро състояние без усилията на всички и въпреки непрекъснатите 
финансови ограничения. Само фактът, че материалната база е изградена преди повече 
от 80 години е достатъчно показателен и предполага, че ремонтните работи са 
неизбежни и могат да бъдат планирани или неизбежно-аварийни. Това задължава и 
ръководството да планира всичко внимателно, да прецизира важността на всяко 
действие, да търси подходящи изпълнители,лицензирани за съответната дейност. 
Обикновено разчитаме на вътрешната си организация, като подлагаме на контрол всяка 
стъпка в хода на ремонтите, на приемане на възложените и изпълнени работи и 
правомерността на изразходените средства на база сключени договори по подадени от 
нас оферти. 
 През 2020 г. са направени ремонти със средства, осигурени от присъща на 
читалището дейност, организирана и реализирана от ръководството и екипа. 
 Основните ремонтни работи през отчетния период са: 
 - Ремонт на покрива на сградата и поставяне на специално хидроизолационно 
покритие.  
 - Саниране на помещенията за репетиции на ФА "Мизия” - хидроизолация и 
осигуряване на проветряване в съблекалните и стаите на ръководителите 
 - Отделянето на самостоятелна зала "Библиотеката" 
 - Подмяна на осветителните тела в библиотеката, 
 - Ремонт на офисните помещения на втория етаж.  
 - Ремонт на парния котел. 
 Направените ремонти, както и целогодишното поддържане на материалната 
база, е в съответствие с изисквания на ЗЗБУТ, предписанията и препоръките на ПБЗН и 
най-вече с осигуряването на възможно по-добри санитарно-хигиенни условия за 
работещите, за участниците в читалищните формации, за ползвателите на библиотеката 
и всички посетители. Работим със служба за трудова медицина, като ежегодно – м. 
септември, договорът, съответстващ на изискванията на ЗЗБУТ, се подновява след 
извършване на съответните процедури. Съгласно договора се осигурява за работещите 
в читалището обслужване по прилагане на превантивни подходи за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и подобряване управлението на дейностите 
по здраве и безопасност.   
 
 Участия на работещите в обучения за повишаване на квалификацията, 
работни срещи и др.: 
 Поддържането и актуализирането на професионалните знания и умения на 
всички работещи е важно условие за пълноценната им реализация и добри резултати от 
извършваната работа за съответната позиция, но квалификацията също е свързана с 
разход на определени средства, за съжаление, крайно недостатъчни. Социалните 
ограничения през изтеклата година допълнително не позволиха както организирането, 
така и участие в такива срещи.  
 Поддържаме непрекъснати контакти с РНБ "П.Р.Славейков”-В.Търново във 
връзка с разпространяване на резултатите от проект "Север+” за дигитализация на 
ценни издания и по някои текущи задачи, произтичащи от основни елементи на проекта 
и неговото разширяване. Предстои ново включване в проекта на по-съвременна 
периодика, отразяваща развитието на Плевен вече до 1989 г.  
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 През 2020 г. продължава абонаментното ползване на програмен продукт 
"Автоматизирана библиотека” и поддържане на консултантските услуги на фирмата за 
библиотечен софтуер РС-ТМ, София.Отново се прилагат най-подходящите от 
предлаганите позиции, необходими за библиотеката и съобразно финансовите ни 
възможности. Общуването на библиотечните ни специалисти с представители на 
фирмата фактически обогатява и актуализира ежедневната им работа и допринася за 
подобряване на професионалната им практика.  
 Продължават професионалните ни контакти с представители на водещи 
институции в областта на библиотечното дело – Университетска библиотека 
"Св.Климент Охридски” и Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф.Иван 
Дуйчев” при СУ и УНИБИТ. 
 Техническият персонал на читалището участва в поредното задължително 
ежегодно обучение, свързано с правилата за безопасност при работа с електрически 
уредби, електрообзавеждане и топлофикационни мрежи в Център за професионално 
обучение "Велики Преслав”, фирма "Електра”-Плевен,  м.октомври 2020 г. Всички 
членове на групата по условия на труд са обучени през м.септември 2020 г. по 
здравословни условия на труд съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 
4 на МЗ и  имат издадени удостоверения от Службата по трудова медицина.  
 През 2020 г. няма наложени санкции на читалището по чл.31, 32 и 33 от ЗНЧ. 
 
 Б/. Дейност на читалището в предходната 2020година: 
 
 а/ Библиотечно - информационна дейност: 
 Библиотеката на НЧ "Съгласие 1869” е регистрирана с № 263 в Министерство на 
културатана14.07.2016 г.Осъществяваната от нея библиотечно-информационна дейност 
е подчинена на Закона за обществените библиотеки, чл.37, а самата тя е 
основоположник на всички вече по-късно визирани в Закона основополагащи 
принципи и изпълнява отредените функции на обществена библиотека. Със своя 
исторически път на развитие и съхраняване идеите на основателите си, тя заема 
специално място сред библиотеките в страната, а контактите на нейните първи 
работници с водещи европейски библиотеки още в началото на ХХ век са достатъчно 
ярко доказателство за посоката на нейното развитие.  
 През 2020 г. тежките условия, свързани с епидемията от COVID-19 наложиха 
строги правила за посещенията и за използването на библиотечни материали. Заради 
забрани, наложени от Министерство на здравеопазването към всички културни 
институти, обществени библиотеки и читалища в частност, Библиотеката на НЧ 
"Съгласие 1869” реално работи с читатели през половината от календарната година. 
Бяха спазени всички мерки, свързани с дезинфекция, социална дистанция, ползване на 
лични предпазни средства от работещите и посетителите на библиотеката. Книгите 
престояваха 48 часа в изолатор според изискванията на Здравното министерство. 
 Помещенията се дезинфекцираха по два пъти на ден, при групови посещения – 
преди и след посещенията. Дезинфектанти бяха поставени на входа на библиотеката, а 
върнатите книги се оставяха на специално определено за тях място, за да нямат досег с 
библиотекаря.  
 От основния документ, отчитащ работата в  библиотеката - книгата за движение 
на библиотечния фонд,се вижда, че: 
 - Библиотечния фонд към 31.12.2020 г. съдържа222 038библиотечниединици. 
Те се разпределят както следва: 208752 книги, 9218 периодични издания и4068 други 
видове издания (517 графични издания, 27 картографски издания, 45 нотни издания, 
3479 грамофонни плочи и 51-други:касети, магн.ленти). Общият фонд е балансирано 
разпределен между различните отрасли на човешкото знание – философия, история, 
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педагогика, литературознание, изкуство и др. Библиотеката притежава изключително 
богатство във фонд "Редки и ценни издания”, който включва старопечатна литература и 
възрожденска периодика от 1152 тома, пълна колекция от плевенски периодични 
издания и централен печат, в т.ч. пълно течение на Държавен вестник от 1882 г. и др. 
 - Набавените библиотечни материали през 2020 г. са1460 тома – с 1000 повече от 
миналата година. От тях 1394 книги, 58 плочи и 4 нотни издания. 1019 от набавените 
материали са от дарения и 441от покупка. 
 - Брой на абонираните периодични издания - 17 
 - Въпреки, че библиотеката е работила с читатели само 6 месеца и очаквания 
нормален отлив на читатели заради COVID епидемията, статистически читателските 
посещения са повече от миналата година – 7557.  
 - Степен на автоматизация: 11 компютъра, 4 принтера, 3 ксерокса, 1 скенер и 
помощна техника (ламинатор, гилотинна ножица и др.п.); многофункционално копирно 
устройство KonikaMinoltabizhub 211,  монохром и bizhubC3300i – цветен; закупен е 
фотоапарат Canon. 
 - През 2020 г. са отчислени 600 тома литература; заети са10218 библиотечни 
материали, читателите са 1015. Наблюдава се увеличаване на децата-читатели, с превес 
на начален курс и по-висока активност в четенето по училищните летни 
препоръчителни списъци.   
 Благодарение на инициативата на Библиотеката – "Прочети книга-спечели 
билет", бяха привлечени нови млади читатели. Всеки месец известна личност от 
културния и обществен живот на града теглеше един от регистрираните нови читатели, 
който печелеше билет за двама за представление в зала "Емил Димитров". За 
съжаление, инициативата не продължи дълго заради епидемията, но при 
нормализиране на обстановката и предвид положителния ефект, тя ще бъде подновена. 
 Друга ползотворна инициатива на библиотеката се оказа "Купи, прочети и 
сподели" – дарителска акция за набавяне на нова художествена литература. Чрез нея 
бяха набавени над 1000 книги, издадени след 2000 г. и в добро физическо състояние – 
каквото беше условието за дарителството. Това допринесе както за популяризиране на 
читалищната библиотека сред обществеността, така и за увеличаване на посещенията и 
заеманата литература.  
 Организираният в края на годината по идея на библиотекаря Ана Александрова 
Благотворителен базар "Да дадем нов шанс на старите книги", имаше много голям 
успех. Бяха събрани 500 лв., с които ще се закупят нови книги за библиотеката.  
 За втора поредна година Любомир Буковски прави дарение на читалищната 
библиотека при НЧ "Съгласие 1869". През юбилейната 2019 г. той дари документи и 
снимки на стария Плевен. През 2020 г. дарението му включва 42 тома научна и 
художествена литература и 29 периодични издания, излизали от Освобождението до 
1944 г., от които 23 са нови за нас. Заглавията допълват безценната сбирка 
"Плевенският периодичен печат от Освобождението до 1944 г." и я правят още по-
многостранно огледало на живота в Плевен и България по онова време. Ще търсим 
нови начини и новите заглавия да бъдат дигитализирани.  
 По проект "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност" бяха закупени 397 тома нова литература, с която се обнови фондът на 
библиотеката. Подборът на заглавия напълно отговаря на профила на библиотеката и 
читателския състав. Литературата за деца ще бъде в помощ на списъците за лятно 
четене, а книгите за възрастни ще бъдат привлекателни за нови читатели. 
 Съюзът на ветераните от войните на България направи дарение от книги на 
читалище "Съгласие 1869". Дарението беше връчено на секретаря на НЧ "Съгласие 
1869" от председателя Иван Смарандов по време на официална церемония във Военен 
клуб - Плевен. 
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 Библиотеката заема повече от 2/3 от третия етаж на сградата. В нея са обособени 
зали за свободен достъп, специализиран детски отдел, отдел "Комплектуване и 
обработка", две читални. Библиотечните фондове се съхраняват в книгохранилищата с 
обособен достъп за персонала съобразно изискванията за опазване на книжните 
носители. 
 Продължи ретроспективното вкарване на записи от традиционния фишов 
каталог в електронния, като са въведени над 3000 записа през годината. 
 Използването на програмен продукт "Автоматизирана библиотека” подпомага 
библиотеката в работата и поддържането на традиционни основни модули: обработка 
на книги и периодика, работа с читатели, разкриване на статии от периодичния печат. 
Това е и възможност за непрекъснато обогатяване на електронния каталог и скъсяване 
пътя за изготвянето на тематични справки. Чрез отделен модул за разкриване на 
старопечатния фонд ценните и редки издания се сканират и стават също общодостъпни. 
 Наличието на електронен каталог на библиотеката с адрес http: 
1183.228.30.177/absw/abs.htm.в Интернет пространството улеснява читателите, 
правейки достъпа до информация по-лесен, независим от време и разстояние.В сайта на 
читалището се публикува информация за новите книги. В помощ на библиотеката е и 
информацията, която черпим от онлайн изданието на ББИА.  
 В сайта на читалището https://saglasie1869pleven.com/ беше създадена дигитална 
библиотека с пълен достъп до всички дигитализирани издания от библиотеката на НЧ 
"Съгласие 1869”.  
 В дигиталната библиотека са включени: 
 - Ръкописите в читалище "Съгласие 1869"; 
 - Двете колекции – "Плевенски периодичен печат 1878-1944" и "Стари, редки и 
ценни издания – Възрожденска периодика", съдържащи 169 заглавия на издания.  
Продължава дейността на библиотеката по партньорството и приложението на проект 
на РБ "П.Р.Славейков” В.Търново - "Дигитална културна съкровищница "Север +”, най-
вече по разпространяване на резултатите и опазване на книжното културно наследство 
в Централен Северен район. 
 Неотменен професионален ангажимент на библиотечните специалисти е да 
следят и отразяват целогодишно с илюстративни материали или пълноценни  издания  
всички бележити дати и събития. Над 30 бяха оформените  витрини през 2020 г. във 
фоайето пред библиотеката с разнообразна тематика, заглавия на различни издания, с 
непреходни цитати от книги и мислители. Едновременно с това информация за 
авторите се публикуваше и в сайта на НЧ "Съгласие 1869". Бяха отразени значими 
годишнини, като: 95 години от първото издание на "Великият Гетсби"; любопитни 
факти за Шекспир и Сервантес; годишнина от рождението на автора на "Параграф 22" 
Джоузеф Хелър; 90 години от рождението на Пеньо Пенев; 180 години от рождението 
на Хаджи Димитър; 170 години от рождението на Иван Вазов; 130 години от 
създаването на Лозаро-винарското училище в Плевен; 140 години от рождението на 
Йордан Йовков; 180 години от рождението на Стефан Караджа; 205 години от 
рождението на първата българска учителка - Анастасия Димитрова; годишнина от 
смъртта на Рей Бредбъри; 135 години от рождението на Никола Ракитин; рождението 
на Орхан Памук; 15 години без голямата Гена Димитрова и мн. др. Спомнихме си за 
Георги Парцалев; Богомил Райнов, Чичо Стоян; Борис Виан; Антоан дьо Сент-
Екзюпери; Бачо Киро – основал първото селско читалище; за Васил Левски, Плевен и 
читалище "Съгласие”; Дончо Цончев; Илия Бешков; Асен Селимски; майка Тереза; 
Петър Берон и неговият "Рибен буквар" в Библиотеката на НЧ "Съгласие 1869"; 
плевенски будители. Отразени бяха и всички важни дати от националния и местен 
официален и народен календар. 
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 Нова инициатива започна да набира почитатели – "Една вечер със…" – 
творчески срещи с творчеството на български автори, представени от режисьора Димо 
Дешев и актрисите Мариета Калъпова и Ива Николова. Първото издание беше 
посветено на Дончо Цончев и с него беше официално открита новата зала 
"Библиотеката". Второто издание, посветено на творчеството на Станислав Стратиев, 
се излъчи на запис от фейсбук страницата на читалището. Клипът беше гледан над 2000 
пъти. 
 За втори път Иглика Нинова избра НЧ "Съгласие 1969", за да представи новата 
си книга - "Новите дрехи на Пепеляшка". В новата зала "Библиотеката" тя по 
атрактивен и емоционален начин представи разказите си в нея пред приятели и 
почитатели. Деца от Балетната школа при читалището допринесоха за елегантната 
атмосфера по време на литературната среща. 
 Формирането на библиотечно-библиографска култура у малките читатели е 
важен стимул за трайни контакти с учебните и детски заведения. Те са важни за 
образователната среда и от гледна точка на насърчаване и повишаване на грамотността 
и са елемент на активното партньорство между двете страни.  
 Преди епидемията от коронавирус, макар и за кратко, дейностите протичаха в 
обичайния си ритъм. 
 Третокласници от НУ "Христо Ботев" - гр.Плевен, бяха гости на читалище 
"Съгласие 1869”. В най-старата плевенска библиотека те рецитираха стихове и мисли за 
книгите и четенето. Бяха подготвили и подаръци, с които се включиха в инициативата 
на Библиотеката "Прочети и подари” – интересни детски книжки. В замяна 
библиотекарите им направиха подаръци и ги поканиха да разгледат детския отдел, 
където винаги са добре дошли. Директорът на НУ "Хр. Ботев” Цветелин Горанов 
благодари на председателя Ивайло Атанасов за гостоприемството и добрата съвместна 
работа и подчерта, че читалище "Съгласие 1869” е едно от най-активните читалища в 
града, чиято дейност е насочена предимно към децата на Плевен.  
 Децата от два втори класа на НУ "Патриарх Евтимий” и всички първи класове на 
НУ "Христо Ботев”, се срещнаха с Баба Марта в библиотеката на читалище "Съгласие 
1869”. Учениците бяха посрещнати от служителка на библиотеката, преобразена като 
Баба Марта, която им разказа приказка за доброто. Разсъдливите посетители не й 
спестиха въпроси, включително за възрастта, но пък с огромно желание и радост я 
поздравиха със стихчета и песнички. И както повелява традиция – Баба Марта дари 
всяко от дечицата с мартеничка, която то да си закичи на 1-ви март за здраве през 
цялата година. 
 На Първи март и всички посетители в библиотеката бяха посрещнати с 
мартеничка за късмет. 
 След обявяване на извънредно положение, свързано с COVID-епидемията, 
библиотеката затвори врати за посетители, но срещите с тях продължиха през фейсбук 
страницата на НЧ "Съгласие 1869". Рубриките бяха разнообразни и достигаха до 
хиляди потребители с различна възраст и социален статус.  
 Първата рубрика – "Четем приказки", която създадохме, беше с цел да разведри 
затворените в къщи деца и да внесе повече оптимизъм и вяра, че всичко лошо скоро ще 
свърши. Какво по-подходящо послание от приказките. Точно в 20,00 часа Ани от 
Библиотеката при читалището започна да чете приказки за най-малките. Бяха записани 
над 50 клипа, като децата с нетърпение очакваха включването на поредната приказка, а 
инициативата продължи и след приключването на карантината.  
 След пролетните приказни вечери, кака Ани стана популярна и обичана сред 
децата, а според обратната връзка, която получаваме – и сред техните родители, баби и 
дядовци. Писаха ни хора от различни краища на света, за да благодарят за чудесната 
инициатива. Започнаха и "поръчките" за поздрави с приказка – за отделни деца, а после 
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и за цели групи в детски градини и класове от училища в Плевен и региона – 
Милковица, Тръстеник, Гулянци…   
 Мисията на всяко читалище е да съхранява традициите, но и да отговаря на 
динамиката и изискванията на времето, както и да възпитава и стимулира по най-
добрия начин нашето бъдеще – децата. Към тях бяха насочени нашите игри с конкурсен 
характер, посрещнати с много ентусиазъм и показващи колко много талантливи деца 
растат в Плевен и региона. 
 В нашия онлайн конкурс за рецитиране на детско стихче участваха над 30 
малчугани и всички те бяха чудесни! Конкурсът беше организиран от Детския отдел на 
Библиотеката при Народно читалище "Съгласие 1869" - Плевен, а наградите осигурени 
от спонсор - магазин за дървени и еко играчки "Ежко Бежко". Предизвикателството към 
децата  и техните родители доказа, че времето, което прекарваме заедно у дома, може 
да бъде и забавно. Идеята бе да накараме нашите приятели да използват част от него, за 
да научат или да си измислят стихче, да го изрецитират артистично и да споделят 
видеото в коментар под публикацията. Първите три с най-много харесвания получиха 
награди от "Ежко Бежко", но за всички останали имаше грамоти. 
 По повод Международния ден на детето 1-ви юни организирахме отново онлайн 
конкурс "Нарисувай мечтата си". Поканихме ги от страницата ни във фейсбук да 
нарисуват тяхната мечта, да напишат сами или с помощта на възрастен каква е тя - 
може да е в стихче, разказче или просто с няколко думи. И да ни изпратят снимката на 
рисунката и описанието й в коментар под поста. Обещахме изненада, а ние държим на 
обещанията си. Всяко от 20-те децата участници в "мечтателното" ни 
предизвикателство,получи подарък - диск с песните на Вокална група "Арлекино" при 
НЧ "Съгласие 1869" и Хайгашод Агасян "Планета на мечтите" и грамоти. 
 В клипче събрахме всички детски творби като поздрав за детския празник. 
 В края на годината направихме поредната игра с награда, осигурена от спонсор – 
Сладкарница "Хензел и Гретел". Четири поредни седмици задавахме гатанка от 
страницата на читалището, а отговорилите правилно участваха в тегленето на наградата 
– вкусна домашна бананова торта. Участниците бяха 118, а наградата изтегли кака Ани 
във видео на живо навръх Коледа. 
 В средата на месец май при спазване на всички епидемиологични мерки и 
предписания за безопасност, библиотеката отвори врати за читатели. Беше оставен 
гратисен период от 2 месеца за всички с абонаментни карти. За първокласници и 
пенсионери над 70 години ползването на Библиотеката е безплатно. 
 Независимо, че извънредното положение свърши, продължихме да радваме най-
малките приятели на Библиотеката с любими техни приказки. Всяка вечер в 20,00 часа 
Ани изпълняваше техните желания за приказки и чете на живо от фейсбук страницата 
на читалището.  
 Малко по-късно рубриката ни "Четем приказки", която доби голяма популярност 
на фейсбук страницата ни, премина в нов формат - много по-интересен и забавен. 
През месец юни, всяка сряда, в 11,00 часа, Ани очакваше всички наши малки приятели 
в Детския отдел на Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869" - Плевен.  В продължение на 
час те заедно четяха приказки, учеха полезни неща и се забавляваха. За да бъдат 
заниманията безопасни, залата беше дезинфекцирана, а присъствието след 
предварително записване. Отново в 20,00 часа децата, които не са присъствали, си 
получаваха приказката от деня на страницата ни във Фейсбук. 
 От 17.06.2020 г. до 31.07.2020 г. в Библиотеката към НЧ "Съгласие 1869" – 
Плевен, се проведоха летни детски занимания след предварително записване на 
желаещите да присъстват. За да са интересни, забавни и полезни заниманията и 
съобразени с възрастта на децата, бяха формирани две групи: за деца от 3 до 6 години и 
за деца от 7 до 14 години. В първа група заниманията включваха: Четене на приказки, 
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оцветяване и рисуване, работилница "Сръчни ръчички” , разиграване на малки етюди 
по приказки и участие в различни образователни игри. Във втора група: "В света на 
книгите” – (запознаване с творчеството на различни автори и техните произведения), 
редене на пъзели, разигравене на малки етюди по приказки и детски книги, рисуване, 
участие в различни образователни игри. Намерихме начин заниманията да бъдат още 
по-безопасни, като ги изнесохме пред читалището, на открито. По време на 
заниманията децата научаваха нови неща за авторите на любимите си приказки, 
рисуваха, редяха пъзели, играеха различни ролеви игри и участваха във викторини.  
 За 1-ви юли НЧ "Съгласие 1869" организира Летен празник с много песни, 
стихчета и усмивки в рамките на лятната занималня. Талантливите деца на Плевен се 
изявиха на микрофоните със свои изпълнения, а клоунът Шоко - нашата приятелка 
актрисата Мариета Калъпова, ги насърчаваше да дадат най-доброто от себе си. Чухме 
"Родна реч", "Аз съм българче", "Облаче ле, бяло" и дори химна на РБългария. Всички 
деца бяха наградени с книжки, предоставени от читалището.  
 На следващия ден – 2 юли, беше представена детската стихосбирка на Иван 
Гранитски "Клепоушко". Всяко дете я получи като подарък, заедно с диск на вокална 
група "Арлекино" при НЧ "Съгласие 1869". В празника участие взеха и деца от нашите 
състави – ВГ "Арлекино", Балетна школа и ФА "Мизия". 
 Приказката за Спящата красавица разказаха в кратка драматизация пред своите 
родители деца-участници в летните занимания при НЧ "Съгласие 1869" - Плевен. На 
голяма сцена и с помощта на истински актьор - Мариета Калъпова, със забавния 
сценарии на кака Ани, те с много желание и вълнение пресъздадоха образите от 
любимата приказка. Записът от спектакъла може да се намери във фейсбук страницата 
ни. 
 Месец и половина продължиха летните занимания в библиотеката, а после и 
пред библиотеката на НЧ "Съгласие 1869". За целия период бяха проведени 17 
занимания с над 300 деца. Концертите на открито бяха посетени от над 1000 зрители. 
Съобразявахме се с всички епидемични изисквания и се старахме освен забавно за 
децата, да бъде и безопасно за всички.  
 През есента отново влязохме в интересното и уютно пространство на 
библиотеката. На второкласници от НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен с ръководител 
Мартин Аспарухов кака Ани - библиотекар в Детския отдел, им разказа за един от най-
обичаните детски разказвачи - Джани Родари, чиято 100-годишнина отбелязваме на 23 
октомври. После заедно с децата обърнаха по негов модел наопаки приказката за 
Червената Шапчица. 

След тях гости в Библиотеката на НЧ "Съгласие 1869" бяха деца от група 
"Пчеличка" на ДГ "Звънче". Ани им показа всички зали в библиотеката, обясни им как 
са подредени книжките и покани бъдещите първолаци заедно с родителите им да си 
вземат приказки за къщи. После в зала "Библиотеката" им разказа една от историите с 
Мечо Пух и неговите приятели. 
 Седмицата на четенето отново се проведе онлайн. Десетки преподаватели от 
училища и детски градини в Плевен потърсиха кака Ани от нашата библиотека, за да 
прочете приказки за техните възпитаници. Получихме и обратна връзка – видеозаписи 
на реакциите на дечицата и техните поздрави към нас. Ани чете приказки за група 
"Мики Маус" в ДГ "Незабравка" гр. Гулянци, ДГ "Детска радост" – с. Милковица, 
първите и вторите класове на НУ "Хр. Ботев" – Плевен, вторите класове на НУ 
"Патриарх Евтимий", група "Гъбка" при ДГ "Щастливо детство" – гр. Тръстеник, 
ДГ"Славейче" – гр. Плевен, ЦДО 512 при СУ "Стоян Заимов" – Плевен, "Ябълка" от ДГ 
"Снежанка"- Плевен, ЦДО I и II клас при НУ "Отец Паисий” - гр. Плевен . 
 б/ Школи, ансамбли, клубове, ателиета, студиа, краеведска и издателска 
дейност; поддържане и доказани изяви на художествените състави; организиране  и 
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участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански 
инициативи и  др.: 
 
 Тази част от дейността на читалището е насочена към запазване и съхраняване 
на местни и национални обичаи и традиции, възпитаване и утвърждаване на 
национално самосъзнание и принадлежност към българската и европейска култура. Тя 
може да се определи като естествен мост между минало и съвремие и като чудесна  
възможност за приобщаване към актуални културни събития. Поставило основите на 
културния живот в града, читалището и днес е популярно в публичното пространство 
със своите формации и техните високохудожествени изяви. Те основателно привличат 
вниманието на родителската общност  със своите качества относно ползотворно 
развитието на детските индивидуалности и като адекватни форми за осмисляне на 
свободното време. Дейността на читалищните формации е основна част от общата 
читалищна политика, отразяваща културната идентичност на "Съгласие” и характерна с 
истински постижения при създаване на културни продукти от деца за деца. 
 
 1.Балетна школа и Студио за класически танци - главен художествен 
ръководител Маня Николова, преподавател Валя Козовска, репетитори Оля 
Стоянова и Вилияна Тодорова. 
 
 Балетната ни школа със своята 66-годишна история продължава да е една от 
най-стойностните читалищни формации не само в Плевен, но и в страната. През 2020 г. 
в Школата и Студиото се обучаваха над 100 деца на възраст от 4 до 19 години. С цел 
постигането на максимално добри резултати, всички участници след провеждането на 
приемен изпит за начинаещите, бяха включени в групи съобразно възрастта, 
индивидуалното им израстване и приобщаване към балетния танц. На този принцип 
през годината функционираха следните 6 групи: подготвителна, деца 1-ва година, 2-ра 
година, 3-та и 4-та година,експериментален клас и балетно студио.  
 За популярността на Балетната школа и нейното въздействие говори факта, че 
възпитаници са деца от много детски градини и училища от  града ни, а именно: ДГ 
"Слънце”, "Щурче”, "Теменуга”, "Кокиче”, "Надежда”, "Щастливо детство”,  
"Чучулига”, "Юнско въстание”, "Снежанка”, ”Иглика”, "Първи юни” и "Еделвайс”и 
плевенски училища- ГПЧЕ, МГ "Гео Милев”, ПГ по туризъм, СУ 
"Ив.Вазов”,ОУ"Цв.Спасов”,ОУ"Валери Петров”,  НУИ "П. Пипков”. Безспорна заслуга 
за високото ниво на Балетната ни школа има професионалната работа на екипа в лицето 
на гавния художествен ръководител Маня Николова, на преподаватели и репетитори 
Валя Козовска, Оля Стоянова и Вилияна Тодорова.  
 По време на карантината, за дългите семейни вечери и дни започнахме да 
публикуваме и балетни постановки и спектакли, реализирани от Балетната школа на 
НЧ "Съгласие 1869" и другите състави при читалището – ВГ "Арлекино" и ФА 
"Мизия". Традиция е Балетната школа при НЧ "Съгласие 1869" - най-старата балетна 
школа в страната, да подготвя спектакли, които представя пред хиляди плевенски деца. 
Онлайн зрителите си припомниха "Чудото е в теб", "Приказка за балета", "Приказка за 
грамофона", "Ледената кралица"… В края на годината направихме филмче, в което 
разказахме приказка за нашата Балетна школа и което беше посрещнато с много 
емоции от бивши и настоящи възпитаници и ръководители на школата, на които 
липсват срещите в Балетната зала. 
 За съжаление тази година пролетен спектакъл нямаше. Подготвеният след 
спечелен проект към Община Плевен сборен спектакъл "Който учи, ще сполучи", почти 
на финал, дни преди премиерата на 2 ноември, беше отложен заради епидемичните 
мерки. 
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 Щедра към награди се оказа 2020 г. С най-големите отличия от VІІI фестивал на 
изкуствата "Морско конче" – Обзор 2020, се върнаха възпитаниците на Балетното 
студио при НЧ "Съгласие 1869". Въпреки строгите мерки, свързани с 
разпространението на COVID-19, възпитаниците на най-старата балетна школа в 
страната показаха за пореден път, че с дисциплина, желание и много труд, няма 
непостижими цели. Проф. Сребра Михалева - председател на журито, беше впечатлена 
от представянето на плевенската Балетна школа. "Сред децата видях такива, които 
носят танца в себе си и имат бъдеще в тази професионална сфера", каза след 
представянето тя. 
 Първа награда в раздел "Индивидуални изпълнения" в категория "Класически 
танци"  ІІІ възрастова група спечели Михаела Попова от Балетното студио с 
изпълнението на вариация из балета "Лебедово езеро" на П. И. Чайковски. 
 Първа награда в раздел "Колективни изпълнения" в категория "Класически 
танци" ІІІ възрастова група отиде при момичетата от Балетно студио при НЧ "Съгласие 
1869" с художествен ръководител Маня Николова – Ивана Габриел Цветкова, Ина 
Георгиева, Лилия Чорбанска, Лора Цветкова, Катрин Кутайфан и Михаела Попова. 
 Голямата награда в раздел "Етнотанци" спечели танца "Китка за обич" с деца от 
Балетното студио при НЧ "Съгласие 1869" с художествен ръководител Маня Николова, 
съвместна продукция с НУИ "П. Пипков". 
 Безспорно признание за Балетната ни школа беше специалната награда за 
художествения ръководител Маня Николова. 
 15 000 лв. дарение получи Балетната школа при НЧ "Съгласие 1869” от свой 
възпитаник, започнал кариерата си тук - Валери Радулов. Това е първото такова 
огромно дарение от 30 години насам. С част от средствата беше финансирано участието 
на Балетната школа в Международния конкурс "Морско конче", бяха закупени палци, 
костюми, разходи, свързани с осъществяване дейността на Школата и студиото. 

Балетната школа заема основно място в спектакъла "Който учи, ще сполучи", 
подготвен по проект към Раздел III на Културния и финансиран от Община Плевен. 
Въпреки че не беше реализиран заради обективни обстоятелства, предстои да бъде 
показан пред публика при първа възможност. 
   
 2.Фолклорен ансамбъл "Мизия" - детска танцова школа и клуб 
"Кайлъка”сглавен художествен ръководител Михаил Денев и хореограф Биляна 
Денева. 
 
 От сформирането си като танцов състав през далечната 1979 г. в читалище 
"Съгласие 1869” от днешния художествен ръководител Михаил Денев, ФА "Мизия” 
неизменно печели награди, любов и признание на наши и чужди сцени. При 
представяне на танцовия народен фолклор с висок професионализъм Ансамбълът 
винаги носи много емоции и наслада за публиката, заразява нови почитатели с 
красотата на ритми, костюми и младежки жар.Тези резултати се постигат най-вече с  
безкомпромисно последователната и отговорна пред родители, читалище и 
общественост работа на художествено-творческия екип на Ансамбъла. 
 Във формацията участваха 60 деца от 10 детски градини и 13 училища: ДГ 
"Щастливо детство”, "Слънце”, "Пролет”,"Юнско въстание”,"Теменуга”,"Иглика”, 
"Първи юни”, "Ралица”, "Трети март”, "Чучулига” и ОУ "Валери Петров”, "Васил 
Левски”, "Климент Охридски”, "Цветан Спасов”, НУ "Христо Ботев”, "Отец Паисий”  и 
"Патриарх Евтимий”, СУ "Стоян Заимов” и СУ "Иван Вазов”, МГ "Гео Милев”, ПГЕХТ 
"Проф.А.Златаров”, ПГПЧЕ и НУИ "П.Пипков” Този състав недвусмислено показва 
популярността на "Мизия” и предпочитанията на родителите от всички райони на 



 

13 
 

града. Групата за възрастни - танцов клуб "Кайлъка”,се състои от25 участници с 
различна възраст и професии, които искрено обичат народните танци. 

Фолклорен ансамбъл "Мизия" при НЧ "Съгласие 1869" с ръководители Михаил 
Денев и Биляна Денева, взе участие и в празничния концерт по повод 130 години 
Лозаро-винарско училище в Плевен. 

Ансамбълът има ключово участие в спектакъла "Който учи, ще сполучи". 
 Високото художествено-творческо ниво и професионализъм на Ансамбъла, 
благодарение последователната и добре планирана  работа на Михаил Денев и Биляна 
Денева, нарежда "Мизия” сред най-успешните, познати и значими фолклорни състави, 
който отстоява името на  читалището, Плевен и страната. 
 
 3. "Арлекино” - вокална група за рок и поп музика с художествен 
ръководител Виолета Боянова. 
 
 За детската вокална група "Арлекино” 2020 г. протече по необичаен начин. 
Освен подготовката на спектакъла "Който учи, ще сполучи", децата нямаха обичайната 
възможност да се изявяват на сцена, както до сега. Въпреки това успяхме да намерим 
адекватен и много успешен вариант да продължат да се радват на аплодисментите на 
публиката. 
 "Пейте с нас" беше друга инициатива на НЧ "Съгласие 1869", възникнала по 
време на карантината. Дадохме, на първо време, виртуална сцена за изява на 
талантливите деца на Плевен, които обичат да пеят. Предизвикателството за участие 
беше отправено от ръководителите на Вокална група "Арлекино" при НЧ "Съгласие 
1869" Анелия Дечева и Вили Боянова и в него участваха над 30 деца с близо 50 песни. 
Тази инициатива претърпя развитие и когато времето и мерките позволиха, направихме 
голям концерт пред читалището със същото мото "Пейте с нас" с участието на 
солистите на Вокална група"Арлекино". Концертът беше подарък за стотиците зрители 
във време, когато подобни мероприятия липсваха от културния афиш на града. 
 Групата е с богат и разнообразен, прецизно подготвен репертоар. Децата имат 
вече изградено истинско сценично поведение,  притежават умения за работа с 
микрофонна техника, за общуване с професионални изпълнители. "Арлекино" се 
наложи в публичното пространство с различни концертни изяви и инициативи и  не е 
случайна  появата на малките "арлекинчета" на концертен подиум редом с 
професионални изпълнители и състави. 
 Деца от вокалната група имат и самостоятелни изяви.Стефани Славчева с 
вокален педагог Анелия Дечева тази година участва в 8 присъствени конкурса, от които 
спечели:1 Гранд При, 3 първи места, 4 втори и 2 трети. В онлайн конкурсите, на които 
се е яви - 11 на брой, тя е спечели 15 първи, 6 втори и 3 трети награди. 
 В "Който учи, ще сполучи" изпълненията на "арлекинчетата" са основна част от 
музикалната част на спектакъла. Беше записана и нова песен в студио, с която ще 
приключи спектакълът – "Буквите". 
  
 4. Спортен клуб по шахмат"Спартак Плевен XXI" 
 
 Един от водещите шахматни клубове в страната – СКШ "Спартак Плевен 
XXI"отвари школа в НЧ "Съгласие 1869" през 2020 г. Заниманията се водят от Майстор 
на спорта по шахмат Михаил Гигов - възпитаник на школата на Нотко Ноев. 
Многократен шампион и медалист за юноши на България, неизменна част от мъжкия 
отбор на СКШ "Спартак Плевен XXI" през последните години. Деца от клуба са 
носители на престижни отличия от национални и международни турнири. 
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 5.Скаутски клуб "Лъвче" 
 Скаутски клуб "Лъвче"с ръководител Линка Михова е другият нов клуб, с който 
читалището подписа договор за съвместна дейност. 
 Той е регистриран на 30 март 2002 г. Клубът  е част от Организацията на 
българските скаути и е продължител на скаутските традиции на скаутите – ветерани от 
град Плевен, които са сред  първите  лидери  в историята на скаутинга  в България.От 
създаването си до днес Лъвчетата са организирали и са подкрепили редица инициативи 
на местно, национално и международно ниво. Клубът е участвал във всички 
национални лагери на  Организация на българските скаути, а също в множество 
международни лагери и обучения, където винаги достойно са представяли своя град. 
Скаутството насърчава младите хора да станат личности, които вярват в сегашните си 
способности и бъдещ потенциал, които са добре подготвени, за да се изправят пред 
предизвикателствата в живота, които са силни лидери, способни да се адаптират бързо 
към често променяща се среда. 
  
 
 6. Краеведска и издателска дейност 
 От месец юни започна да функционира новият сайт на НЧ "Съгласие 
1869"saglasie1869pleven.com. Верни на традицията да бъдем в крак с времето и да 
отговаряме на потребностите на всяко поколение плевенчани (и не само плевенчани) 
създадохме това ново място във виртуалното пространство. Още в първите дни 
публикациите ни бяха четени от стотици посетители в сайта. Някои от най-популярните 
ни публикации бяха четени близо 3000 пъти. В сайта публикуваме любопитно четиво 
от нашите архиви; информация за историята и дейността на най-стария културен 
институт в града; полезна актуална информация. Тук е и Дигиталната библиотека на 
НЧ "Съгласие 1869", събрала дигитализираните издания от старите фондове на 
библиотеката. 
 
 в/.Работа по проекти, осъществено сътрудничество с културни и 
образователни институции: 
 1. "Който учи, ще сполучи” – песенно–танцов спектакъл на формациите при 
НЧ "Съгласие 1869” – Плевен, е проектът, който беше одобрен за съфинансиране по 
Раздел ІІІ от Културния календар на Община Плевен. 
Комисията за разглеждане и класиране на предложенията одобри проекта на НЧ 
"Съгласие 1869" с най-много точки - 426.  
 Спектакълът е на училищна тематика и чрез симбиоза от песни и танци засяга 
всички аспекти от училищния живот. Във времето на изолация и на извънредна 
епидемична обстановка, на децата най-много липсваха тези забавни моменти в 
училище. 
 В него с изпълнения се включват трите състава на НЧ "Съгласие 1869" – 
Вокална група "Арлекино", Балетна школа, Фолклорен ансамбъл "Мизия".  Подбрани 
са български песни с училищна тематика, като на финал ще прозвучи нова авторска 
песен, записана с ВГ "Арлекино""Буквите”.  
 Специално за спектакъла беше записана песента "Буквите" – по музика и 
аранжимент на Георги Милтиядов и текст на Саня Табакова, с която ще завърши 
концертът. 
 По обективни причини представлението беше отложено. 
 2. "Пъстра плетеница" – спектакъл на ФА "Мизия", финансиран по Раздел I на 
Културния календар на Община Плевен. Спектакълът пресъздава фолклорни традиции 
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от Плевенския край и е предназначен за ученическа публика. Беше отложен по същите 
обективни причини, свързани с ковид мерките. 
 3. Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869" – Плевен, спечели проект 
"Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност" на 
Министерство на културата на обща стойност 4 679,89 лв. Със средствата бяха 
закупени 397 тома нова литература. 
 Независимо от официалното  приключване  на  проекта по програма БГ 08 с 
бенефициент  РНБ "П.Р.Славейков”-"Дигитална културна съкровищница "Север+”: 
документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното 
наследство в библиотеки, архиви и галерии в Северна и Централна България”, 
продължава и в момента работата ни,  свързана с подобряване и улесняване на 
читателите при ползване на програмата и подготовката ни за участие в следващ етап – 
дигитализация на местен периодичен печат за времето от 1944 до 1989 г.  
 Особено място в читалището заемат контактите и сътрудничеството ни с детски 
и учебни заведения. От една страна се разширява достъпът на младото плевенско 
поколение до една институция с възрожденски корени чрез функционирането на 
читалищните формации и библиотеката, а от друга страна допринасяме за успеха на 
цялостния възпитателен процес, подкрепяни от родителската общност и 
педагогическите колективи. 
 Въпреки епидемията, през 2020 г. от сцената в зала "Емил Димитров” пред 
плевенската публика бяха представени16 интересни и актуални театрални и музикални 
събития. Между тях са: авторският концерт-спектакъл на Виктор Калев"Грамофонът", 
концерт "Традиция и класика" на Нина Николина и Русенска филхармония, 
театралното представление "Лъжата" с участието Асен Блатечки и Койна Русева; 
юбилейният моноспектакъл на Мариус Куркински; концерт "Балканската музика с 
Николина Чакардъкова"; концерт  на Плевенска филхармония "Музиката и поезията за 
любовта"; "Четиримата италиански тенори" - концерт-спектакъл " VIVA LA MUSICA"; 
концерт GROßE MESSE на Плевенската филхармония, Националния филхармоничен 
хор "Светослав Обретенов” и маестро Йордан Камджалов; "Омайна нощ" с участието 
на Асен Блатечки, Мария Сапунджиева, Юрий Ангелов; "Вечеря за тъпаци" на 
Сатиричен театър с  участието на Христо Гърбов. 
Безвъзмездно предоставихме зала "Емил Димитров" за учредяването на Фондация "Аз 
съм Кайлъка" на Людмила Дяковска, включвайки се в благородната кауза, подета от 
певицата. 
 Във фоайето на салона беше подредена изложба 125 години ТПК в България. 
 г / Социална политика на читалището 
 Социалната политика на читалището е съобразена с неговите възможности.    
Безплатно се ползват  библиотечни услуги от първокласници и пенсионери; безплатно 
се обучават  в школите  деца от социално слаби семейства, ползват се намалени  такси 
при участие  на две и повече деца от семейство; безвъзмездно се ползват  читалищни 
помещения за еднократни изяви на граждански формирования, представители на 
училищни и детски колективи... 
 За нас е чест, че като част от социалната ни дейност  подпомагаме спортен клуб 
за здраве и дълголетие "Спартакисти” с ръководител Виолета Иванова и всички 
възрастни хора от клуба продължават да ползват безвъзмездно читалищната база три 
пъти седмично. 
 Така предложеният отчет за дейността на НЧ "Съгласие 1869” отразява 
реално нейната разностранност, заложена и  в  годишната програма.  
 
Секретар на НЧ "Съгласие 1869": 
Мая Паскова 
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Списъчен състав на Настоятелството и Проверителната комисия 
 
 
Настоятелство: 
 

1. Ивайло Христов Атанасов – председател 
2. Виолета Йорданова Радева – член 
3. Пламен Тодоров Иванов – член 
4. Николай Маринов Стоянов – член 
5. Иван Йовков Велчев - член 

 
Проверителна комисия: 
      

1. Лиляна Илиева Загорска – председател 
2. Корнелия Неделчева Петкова – член 
3. Бойчо Димитров Стаменов - член 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 
ФА "МИЗИЯ" УЧАСТВА В КОНЦЕРТА ЗА 130 ГОДИНИ  

ЛОЗАРО-ВИНАРСКО УЧИЛИЩЕ В ПЛЕВЕН 

 

 

ТРЕТОКЛАСНИЦИ ОТ НУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГОСТУВАХА В 
БИБЛИОТЕКАТА 



 

17 
 

 



 

18 
 

 

 

АРЛЕКИНЧЕТО СТЕФАНИ СЛАВЧЕВА С ДВЕ ПЪРВИ НАГРАДИ ОТ 
НАЦИОНАЛЕН ПЕВЧЕСКИ КОНКУРС 
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НАД 120 ДЕЦА СЕ СРЕЩНАХА С БАБА МАРТА В БИБЛИОТЕКАТА НА НЧ 
„СЪГЛАСИЕ 1869” 
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КОНКУРС НАРИСУВАЙ МЕЧТИТЕ СИ ЗА 1 ЮНИ 
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ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1869" ВЕЧЕ С РАМПА ЗА ДОСТЪП 
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В БИБЛИОТЕКАТА 
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ПЪРВОЮЛСКИ ПРАЗНИК 
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ЩАСТЛИВИ ЛИЧИЦА ОГРЯХА ДЕТСКИЯ ЛЕТЕН ПРАЗНИК  
ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО 
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ПЪРВО УЧИМ, ПОСЛЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ - ШАРЛ ПЕРО  
И КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 
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НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОТЛИЧИЯ ОТ VІІI ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА  
„МОРСКО КОНЧЕ“ – ОБЗОР 2020 (ГАЛЕРИЯ) 
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СЪС "СПЯЩАТА КРАСАВИЦА" ЗАВЪРШИХА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ  
В БИБЛИОТЕКАТА 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КНИГА НА ИГЛИКА НИНОВА  
„НОВИТЕ ДРЕХИ НА ПЕПЕЛЯШКА“ В ЗАЛА „БИБЛИОТЕКАТА“ 
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ПОРЕДИЦА ИНИЦИАТИВИ „ ЕДНА ВЕЧЕР С…“ В ЗАЛА БИБЛИОТЕКАТА 
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В БИБЛИОТЕКАТА С КАКА АНИ:  
ДЖАНИ РОДАРИ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СУВЕНИРИ (ВИДЕО) 
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КОНЦЕРТ НА "СОЛИСТИТЕ НА „АРЛЕКИНО“ 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР – ДА ДАДЕМ НОВ ЖИВОТ НА СТАРИТЕ 
КНИГИ 
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В БИБЛИОТЕКАТА С КАКА АНИ И ГРУПА "ПЧЕЛИЧКА" (ВИДЕО) 
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АРЛЕКИНЧЕТО СТЕФАНИ СЛАВЧЕВА С ТРИ ЗЛАТНИ МЕДАЛА  
ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
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НЧ "СЪГЛАСИЕ 1869" - ПЛЕВЕН С ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 

 

 

НОВИ КНИГИ 
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ПОСЕЩЕНИЯ И РЕАКЦИИ ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА 
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Сайтът на читалище „Съгласие 1869“ в интернет / saglasie1869pleven.com/ 
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