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Като една от най-успешната и изпълнена с реализирани мащабни проекти и нови 
инициативи ще остане 2022 г. за НЧ „Съгласие 1869". Запомнящи се концерти и спектакли, 
реализирани и продуцирани от читалището, посетени от хиляди зрители; десетки 
благотворителни инициативи на и подкрепени от НЧ „Съгласие 1869", многократно повече 
деца в школите и създаването на нови клубове; нови спечелени проекти; забележително 
фестивално лято; награда ПРОКУЛТУРА 2022 в категория „Читалища"... Това са само част 
от акцентите в дейността на НЧ „Съгласие 1869" през 2022 г. 

Отговаряйки на съвременните потребности на ползвателите на нашите услуги и 
следвайки динамиката на времето, ние успяхме да привлечем и задържим вниманието към 
нашата дейност на различни социални групи потребители не само от Плевен и региона, но и 
от цялата страна и извън граница. 

Постигнатите резултати в различните направления са съобразени със Закона за на-
родните читалища и всички нормативни документи, регламентиращи развитието на читали-
щата и читалищната дейност. Всички те се дължат на усилията на работещия екип, на чле-
новете и на ръководството. Доброто организационно състояние на читалището както вина-
ги обезпечава и подпомага цялостната дейност. Правомерното и целесъобразно разходване 
на получените за 2022 г. средства от държавния бюджет и на набраните допълнителни при-
ходи позволи да организираме, проведем или участваме в инициативи с разнообразно зву-
чене, да подобрим в значителна степен състоянието и общата визия на материалната база на 
читалището, с което успешно да се реализира функцията му на притегателен културен 
център. 

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с Указанията и Критериите на Мини-
стерство 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 цялостния принос на 
НЧ „Съгласие 1869" за многообразието на културната програма в Община Плевен. 

I. 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 2022 г. продължи да опазва заложените в неговата същност културни и просветни 
традиции, които го правят значим фактор в общата културна политика. Читалището пре-
доставя 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 разно-
родни направления в нея. Противно на всеобщата тенденция, в читалището работят млади и 



квалифицирани кадри, които намират тук благоприятна атмосфера и условия да развиват 
своя капацитет и да се усъвършенстват. 

През 2022 г. читалището има 158 членове, постъпилият и отчетен членски внос е 668 
лв. 

Предоставените от читалището услуги, вкл. онлайн, са посетени през отчетния пери-
од от над 350 000 потребители. 

Редовното общо годишно отчетно събрание се проведе на 18.04.2022 г. с дневен ред: 
1. Актуализиране списъка на членовете на общото събрание на читалището. 2. Отчет за дей-
ността на читалището и читалищното настоятелство за 2021 г. 3. Отчет на проверителната 
комисия на НЧ „Съгласие 1869" - Плевен. 4. Приемане на проекто-бюджет за 2022 г. 5. 
Д ру г и ; . 

През 2022 г. са проведени осем заседания на Читалищното настоятелство, като са 
обсъждани всички актуални въпроси от читалищната дейност и са взети 29 решения. 

Към отчета представяме Удостоверение изх. № 20221222100400 от 22 декември 2022 
г. на Агенция по вписванията. 

Субсидираната численост в читалището за 2022 г. е 29 щатни бройки. 
Бюджетът на читалището за 2022 г. е 385 829,70 лв. на база: държавна субсидия, 

спечелени проекти - 26 329,70 лв., и 668 лв. от членски внос. Средствата са усвоени 
своевременно и по направленията, за които са предназначени. 

От приложения годишен отчет за получената субсидия става ясно, че тя е крайно 
недостатъчна за покриване на всички разходи. Този увеличаващ се всяка година недостиг 
на бюджетни средства от държавната субсидия, трябва да бъде компенсиран със собствени 
приходи, което става все по-трудно. 

Отчетът за финансовата дейност на читалището е проверен и заверен без корекции и 
забележки от експерт-счетоводител. 

Материално-техническата база 
През отчетната 2022 г. 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. Изцяло ремонтиран беше 
Билетния център и залата за шахмат. Беше отворен вход към Балкон 2 етаж, като по този 
начин се избягва пресичането на потоци между посетители на библиотеката и Балетната 
школа и публиката. Беше изграден и нов гардероб за удобство на посетителите на балкона. 
През годината беше закупен климатик за фоайе 3 етаж пред Библиотеката, където се 
оформи допълнително място за четене и срещи. Подменена беше ел.инсталацията, 
своевременно бяха подменяни и осветителни тела в различните помещения. 

Обществено достъпният сграден фонд на читалището е непроменен - обща разгъна-
та площ от 4200 кв. м, включваща: 

•S Концертна зала „Емил Димитров" с площ 320 кв.м, 108 кв.м сцена; с отлична 
акустика и 500 зрителски места. 

S 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). 

•S Зала „Библиотеката", подходяща за творчески срещи, презентации, детски зани-
мания, камерни представления. 

•S Изложбена галерия „Съгласие". 
•S Библиотека с разгъната площ 1200 кв.м, състояща се от заемна за възрастни и 

деца, две читални, приемни за деца и възрастни с 6 работни места, със съв-
ременно обзавеждане, удобно за работа и за ползватели на библиотечни услуги. 



•S Книгохранилища 5 броя, разположени на четири нива и хранилище „Изкуства" 
на ниво читалня - без промяна. 

•S 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; 
- зала за провеждане уроци по шахмат - 70 кв.м с 10 маси и шахматни дъски. 

Читалището разполага с депа за костюми, в които се съхраняват над 3 600 костюма, 
съблекални за подготовка на участниците в съответните формации, кътове за изчакване на 
родителите. 

Техническите средства, с които разполагаме, осигуряват реализацията на разно-
образните културни изяви: озвучителен пулт, професионално озвучаване на концертната 
зала, в това число активни тонколони, безжични микрофони 4 бр., микрофони стационарни 
6 бр., 50 м свързващ кабел (мултикор) и 32 бр. прожектори, мултимедия, автоматизирана 
чига на сцената и др. Освен това читалището разполага с фотоапарат Canon, камера Sony за 
заснемане на видеоматериали от спектакли и концерти, както и за нуждите на сайта на 
читалището. Бяха закупени: два климатика, две компютърни конфигурации, шест броя лед 
пар прожектора и многофункционално копирно устройство Konika Minolta bizhub C250i, 
микрофон за глава и конектор. Осигурени бяха средства за поддържане и профилактика на 
озвучителната и осветителна техника. 

Всички работни места в читалището имат служебно осигурен интернет. В 
библиотеката са осигурени 6 работни места с компютърни конфигурации, както и сървър за 
автоматизираната база данни „АБ", с която библиотеката работи повече от 20 години. От 
партньорския проект за дигитализация с получените две работни станции са обособени спе-
циални 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. 
Шест лаптопа осигуряват мобилност на оперативната читалищна дейност. 

За нуждите на новия клуб по аудио-визуална журналистика, читалището получи като 
дарение от Виваком пълна компютърна конфигурация. 

Общ брой технически средства: 13 компютъра, 6 лаптопа, 5 скенера. 
През годината бе извършена профилактика на всички технически средства, обезпеча-

ващи цялостната читалищна дейност. Читалището разполага с 36 бр. климатици. 

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 специали-
зирана 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 под-
лагаме на контрол всяка стъпка в хода на ремонтите, на приемане на възложените и изпъл-
нени работи и правомерността на изразходените средства на база сключени договори по 
подадени оферти. 

През 2022 г. са направени ремонти със средства, осигурени от присъща на читали-
щето дейност, организирана и реализирана от ръководството и екипа. 



Основните ремонтни работи през отчетния период са: 
S Ремонт на Билетна каса 
•S Отваряне на вход към Балкон 2 етаж; 
•S Ремонт на посетителска тоалетна т. 3; 
•S Изграждане на гардеробна клетка пред Балкон, ет. 2 
•S Поставяне на нови радиатори в обновената шахматна зала и стълбище към фоайе 

Балкон. 
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 участ-
ниците 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. 

НЧ „Съгласие 1869" е сграда с обществено значение, поради което има изготвен 
План за противовъздействие на тероризма и периодично подлежи на проверки за 
спазването му. 

Участия на работещите в обучения за повишаване на квалификацията, работ-
ни 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. 

През 2022 г. продължава абонаментното ползване на програмен продукт „Автома-
тизирана 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 би-
блиотечните ни специалисти с представители на фирмата фактически обогатява и актуали-
зира 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 - УНИБИТ - София, Университетска библиотека „Св. 
Климент Охридски", Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев" при 
СУ. 

Договор за партньорство при провеждане на практически обучения на ученици беше 
подписан със Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим. 

Техническият персонал на читалището участва в поредното задължително ежегодно 
обучение, свързано с правилата за безопасност при работа с електрически уредби, електро-
обзавеждане и топлофикационни мрежи в Център за професионално обучение „Велики 
Преслав", фирма „Електра" - Плевен, м.октомври 2022 г. Всички членове на групата по 
условия на труд са обучени през м.септември 2022 г. по здравословни условия на труд 
съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 на МЗ и имат издадени удостове-
рения от Службата по трудова медицина. През м. декември 2022 г. се проведе симулативна 
тренировка и учение, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и 
Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от ЗПТ, чиито соб-
ственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, 
минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол от служителите, 
работещи в читалище „Съгласие 1869". 

Милодраг Йоргов завърши курс за професионално обучение - професия „Оператор 
на парни и водогрейни съоръжения" към фирма ИКОМС ЕООД - Плевен. 



Библиотекарят Ана Александрова започна курс по жестов език, който ще продължи 
и през следващата календарна година. Той ще намери приложение в работата й с деца. 

През 2022 г. няма наложени санкции на читалището по чл.31, 32 и 33 от ЗНЧ. 

II. Дейност на читалището в предходната 2022 година 

1. Библиотечно-информационна дейност 
Библиотеката на НЧ „Съгласие 1869" е регистрирана с № 263 в Министерство на 

културата на 14.07.2016 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. Библиотеката заема повече от 2/3 от третия етаж на 
сградата. В нея са обособени зали за свободен достъп, специализиран детски отдел, отдел 
„Изкуство"; отдел „Комплектуване и обработка", две читални. Библиотечните фондове се 
съхраняват в книгохранилищата с обособен достъп за персонала съобразно изискванията за 
опазване на книжните носители. 

През 2022 г. до изтичане на ограниченията, свързани с епидемията от COVID-19 и 
строгите правила за посещенията и за използването на библиотечни материали, 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 - пре-
ди и след посещенията. Дезинфектанти бяха поставени на входа на библиотеката, а върна-
тите книги се оставяха на специално определено за тях място, за да нямат досег с библи-
отекаря. 

Основният документ, отчитащ работата в библиотеката, е Книгата за движение на 
библиотечния фонд. 

Показатели 
S Библиотечния фонд към 31.12.2022 г. съдържа 223 686 библиотечни единици -

книги, периодични издания, графични и картографски издания, ноти, грамофонни плочи; 
касети, магн. ленти. Общият фонд е балансирано разпределен между различните отрасли на 
човешкото знание - философия, история, 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. 

•S Набавените библиотечни материали през 2022 г. са 1012 тома, отчислени са 188 
тома, като нарастването на фонда е с 824 библиотечни единици. 928 от набавените 
материали са от дарение, 84 от покупка. По-големи дарители през годината - Сдружение за 
градски читални - 56 т. на стойност 837 лв.; издателство „Егмонд България" - 33 т. на 
стойност 495 лв.; IW CLUB PLEVEN - 50 т. на стойност 270 лв., Училища „Европа" - 20 т. 
на стойност 138 лв., Медицински университет - 16 т. на стойност 530 лв.; Румен Петков -
47 т. детска литература на стойност 504 лв. и мн. др. Многобройни са даренията от автори и 
читатели на библиотеката, сред които: Мариана Хицовска, Катя Георгиева (58 т.), Цветелин 
Горанов (12 т.), Любка Къндинска, Бисерка Илиева (изд. „Прозорец" - 29 т.), Малин 
Ришовски, Илия Петров, Община Плевен, РИМ - Плевен, Виктория Бешлийска, Димо 
Дешев, Шахматен клуб „Спартак Плевен 21" и мн. др. 



• Брой на абонираните периодични издания - 4 
• Потребители на библиотеката - 1485, от тях до 14 години - 823. Наблюдава се 

увеличаване на децата-читатели, с превес на начален курс (с повече от 120 в сравнение с 
предходната година) и по-висока активност в четенето по училищните летни 
препоръчителни списъци. 

• Читателските посещения - 11 635, от тях в читалня - 1703; електронни - над 
3000, за дома 4632. 

• Заети библиотечни документи - 10 218. 
• Проведените събития в Библиотеката и в зала „Библиотеката" са 50 и са 

посетени от 2 300 човека. 
• Степен на автоматизация: 11 компютъра, 4 принтера, 3 ксерокса, 1 скенер и 

помощна техника (ламинатор, гилотинна ножица и др.); многофункционално копирно 
устройство Konica Minolta bizhub C250i - цветен; фотоапарат Canon, машина за 
подвързване със спирала. 

И през тази година беше спечелен проект по програма „Българските библиотеки -
съвременни центрове за четене и информираност" на стойност 3750, 92 лв. Поради забавяне 
в подписването на договорите, книгите, включени в проекта, ще бъдат закупени през 
следващата календарна година. 



През 2022 г. беше извършена пълна инвентаризация на фонда от старопечатни, 
ръкописни и др. Ценни издания. В съответствие с разпоредбите на Закона за 
счетоводството и чл. 40 от Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването 
и разпореждането с документи от библиотечния фонд, беше извършена частична 
инвентаризация на 5% от общия фонд на Библиотеката в периода април - декември. 

Продължи ретроспективното вкарване на записи от традиционния фишов каталог в 
електронния, както и пълна редакция на ел. каталог. Въведени са 5600 нови записа през 
годината. 

Използването на програмен продукт „Автоматизирана библиотека" подпомага биб-
лиотеката 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 въз-
можност за непрекъснато обогатяване на електронния каталог и скъсяване пътя за изго-
твянето на тематични справки. Чрез отделен модул за разкриване на старопечатния фонд 
ценните и редки издания се сканират и стават също общодостъпни. Наличието на елек-
тронен каталог на библиотеката, достъпен през сайта на читалището на адрес: 
https://saglasie1869pleven.com/, раздел Библиотека - Електронен каталог улеснява читатели-
те, правейки достъпа до информация по-лесен, независим от време и разстояние. 

В помощ на библиотеката е и информацията, която черпим от онлайн изданието на 
ББИА. 

В сайта на читалището https://saglasie1869pleven.com/ беше създадена дигитална биб-
лиотека с пълен достъп до всички дигитализирани издания от библиотеката на НЧ „Съ-
гласие 1869". 

В Дигиталната библиотека са включени: 
S Ръкописите в читалище „Съгласие 1869"; 
•S Двете колекции - „Плевенски периодичен печат 1878-1944" и „Стари, редки и 

ценни издания - Възрожденска периодика", съдържащи 169 заглавия на издания. 
Посещенията на Дигиталната библиотека през отчетната година са 1 033. 

https://saglasie1869pleven.com/
https://saglasie1869pleven.com/


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 2022 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 „Съ-
гласие 1869". Бяха отразени значими годишнини, свързани с живота и творчеството на 
бележити наши и чужди творци, празници и обичаи, любопитни статии от плевенския 
периодичен печат с рубрика: На този ден преди... години. Отразени бяха и всички важни 
дати от националния и местен официален и народен календар. 

Всяка седмица библиотекарите подбираха книги от богатия фонд за различните 
читателски вкусове и търсения. Предложенията на седмицата бяха и тематични - седмица 
на любовта, на дамите в българската литература, на български автори, на руската 
литература, на френските автори и много други. В началото на всяка седмица публикувахме 
предложенията и на фейсбук страницата ни, за да достигнат до повече хора. 



Една от стойностните и посещавани инициативи в библиотеката продължи и през 
настоящата година - „Една вечер с ъ с . " - срещи с творчеството на български автори, 
представени от актрисата Мариета Калъпова. 

Наситена с емоции, спомени, откровения и много красиви български думи беше 
„Една вечер с... Виктория Бешлийска" и нейния дебютен роман „Глина", избран за Книга 
на 2021 г от книжарите на „Хеликон". В родния си град авторката сподели много интересни 
факти около създаването на романа и отговаря на въпроси на публиката. Откъси от "Глина", 
които са оставили отпечатък в душата й, прочете актрисата Мариета Калъпова. Вечерта 
започна с танц на балерините от Експерименталния клас на Балетната школа при НЧ 
"Съгласие 1869", създаден специално за премиерата по мотиви от книгата от 
ръководителката Валя Козовска и по музика на Теодосий Спасов. 



За магичната сила на глината и думите ни разказаха Виктория Бешлийска и Захари 
Иванов. С вдъхновяващата среща с тях продължихме най-светлия български празник -
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

Авторката на романа „Глина" ни гостува за втори път в рамките на няколко месеца. 
Този път темата на разговора бе за магията на българската азбука, за силата на словото, за 
закодираното в думите, шевиците, музиката на българите. Песента „За буквите" -
изпълнена от ВГ „Арлекино" с ръководител Виолета Боянова, даде естественото начало. За 
магията на бусинската керамика, вдъхновила сюжета на романа „Глина", цял ден ни 
разказва и показва майстор Захари Иванов. Актьорът Иван-Александър Дойчев ни потопи в 
атмосферата на романа с откъси от него. 



В началото на срещата Виктория Бешлийска връчи наградата на победителката във 
Втория национален конкурс за детска рисунка „Шарен, шарен Великден", която дойде чак 
от Кърджали, за да я получи. Сенем Шюкрю събра най-много гласове за своята рисунка при 
гласуването на фейсбук страницата ни. 



Доц. Радка Гайдарова представи поредната си книга - „Ема". Събитието се състоя в 
зала „Библиотеката" на НЧ „Съгласие 1869". „Ема" е първият роман на дългогодишния 
психиатър и психотерапевт доц. Радка Гайдарова, издание на ИК „Ням свят". 

„Изкуплението" е трета книга от трилогията „Мария-Магдалена", която авторката 
Благомира Халачева представи пред читатели и приятели в НЧ „Съгласие 1869". 



За представяне на новите си книги нашето читалище избраха популярната блогърка 
Мария Пеева, по-известна като Мама нинджа с детската си книжка „Дневник на котарака 
беглец" и авторът с интересна професия - следовател - Цвятко Камбуров, с първия си 
сборник разкази "Смок мишкар". 



Продължи традицията на библиотеката ни на открито, която и тази година се радва 
на голям интерес и редовно беше „захранвана" с нови попълнения от редовни читатели и от 
нас. За нас най-важното е всяка книга да стигне до своя читател. Като втора по големина 
библиотека в града имаме много книги, които са получени като дарение и вече 
притежаваме няколко по екземпляра от тях. Идеята ни, която се оказа успешна, беше всеки 
преминаващ да си вземе книга за четене и после да я върне или да остави някоя своя, вече 
прочетена, която да сподели с друг, непознат любител на четенето. Инициативата 
предизвика голям интерес, рафтовете постоянно се запълваха и обновяваха, а библиотеката 
е на открито целогодишно в светлите часове на деня. 

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. 

В Детския отдел на библиотеката от години са създадени традиции на добро 
партньорство с учебните заведения от града и региона. Осезаемо те се засилиха след по-
стъпването в отдела на Ана Александрова, станала популярна сред децата като кака Ани, 
която за три години успя да привлече стотици деца като редовни посетители и читатели на 
библиотеката. Регистрирани в Детския отдел на библиотеката са 823 читатели. 
Организираните посещения в отдела са 1980. Заетите материали са 5673. 

Не случайно Ана Александрова беше номинирана и спечели приза „Млад библи-
отекар на годината" за 2021 г. на Българската библиотечно-информационна асоциация 
(ББИА). 

Над 180 деца посрещна в Библиотеката на НЧ "Съгласие 1869" Баба Марта, а именно 
децата от: Подготвителна група към ОУ "Йордан Йовков"; трети и четвърти клас от НУ 
"Патриарх Евтимий" и техните ръководители Мартин Аспарухов и Петя Първанова, 
второкласници от ИСУ "Иван Вазов" с ръководители Ива Георгиева и Наталия Тодорова и 
третокласници от ИНУ "Христо Ботев" с госпожи Нели Иванова, Борка Бончева и 
Десислава Йорданова. Слънчовците чуха нейната дълга и поучителна история, задаваха й 
въпроси, търсеха поуки. Накрая всяко едно дете получи мартеничка и... снимка за спомен с 
добрата Баба. 



669 бяха участниците в тазгодишното издание на националната кампания „Поход на 
книгите 2022 г.", което се проведе в Детския отдел на библиотеката при НЧ „Съгласие 
1869". Какво има в библиотеката и как се взимат и връщат книжки от нея, как са подредени 
те и защо трябва да ги пазим, с това ги запозна кака Ани, библиотекарка в отдела. Тя ги 
запозна с биография на Ханс Кристиан Андерсен и с Международния ден на книгата. 
Прочете им интересни истории, на които децата сами стигнаха до края и откриха поуките в 
тях, а после им раздаде подаръци - книгоразделители. Някои от посетителите ни вече са 
читатели на библиотеката, други тепърва ще бъдат, а трети използваха възможността да си 
вземат читателските карти и интересни книжки за четене у дома. В „Похода на книгите 
2022 г." се включиха деца от Подготвителна група при ОУ „Йордан Йовков"; ОУ „Климент 
Охридски"; НУ „Патриарх Евтимий"; третокладници от СУ „Иван Вазов" 3 клас.; 
плевенските детски градини „Надежда"; „Юнско въстание"; „Първи юни", „Звънче" и 
„Славейче"; ДГ „Незабравка" гр. Гулянци. 



80 третокласници от ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Плевен посетиха 
библиотеката при Народно читалище „Съгласие 1869" - Плевен. Кака Ани им направи тур 
из всички отдели и им показа как са подредени книжките, а после им разказа интересни 
факти за Ангел Каралийчев. В играта: "На кое място ще отидат книжките ми, ако стана 
известен автор" всички много се забавляваха. Очакваме ги отново, вече като наши 
читатели, да си изберат от интересните книжки в Детския отдел на библиотеката ни. 



По повод Международния ден на детската книга, библиотеката при НЧ "Съгласие 
1869" бе посетена от учениците от II "а" , "б" , "в" , "г" , "д" , и "е" клас на Иновативно СУ 
"Иван Вазов" - Плевен, с преподаватели Георгиева, Лишкова, Веселинова, Драганова, 
Ненчева, Найденова и Тодорова. Всички 156 деца научиха любопитна информация за този 
ден, а кака Ани им прочете приказка от Андерсен. Имаше образователни игри, имаше и 
поздрав от децата със стихотворение за книгата, имаше и подаръци от библиотеката за 
децата, но най-вече имаше много детски усмивки 

По повод "Седмица на детската книга" кака Ани от библиотеката на Народно 
читалище „Съгласие 1869" - Плевен посети група "Слънчо" от ДГ "Надежда" - Плевен, с 
госпожа Беатриче Димитрова. Прочете им приказка от Ангел Каралийчев, разказа им за 
Международния ден на детската книга. Запозна ги и с "Молбата на книгата" и им подари 
книгоразделители, а децата я поздравиха с песен за книгата и й връчиха Благодарствен 
адрес. 

Ученици от V и VI на ОУ „Хр. Ботев" - с. Божурица, заедно с преподавателя си по 
български език и литература Ралица Петрова, посетиха библиотеката във връзка с 
изпълнение на проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна 
среда", модул: Културните институции като образователна среда, по който читалището е 
партньор. С голямо вълнение децата пристъпиха в залата на просторната ни библиотека, 
изслушаха презентацията на библиотекаря Боряна Ценова, която им разказа за автори и 
произведения, изучавани в училище, а после имаха възможност и да прочетат откъси от 
тях. Всяко от тях получи първата си читателска карта и си избра от многото увлекателни 
книжки в Детския отдел. 





Децата казаха, че нямат търпение да дойдат отново, а някои веднага си избраха и си 
взеха книжки. 

В Деня на народните будители наши гости бяха бъдещи първолаци от ДГ "Надежда" 
и изненадаха всички ни със знанията, които вече имат. 

Ден преди това на първото си посещение в библиотека бяха децата от група 
"Слънце" и група "Звездички" при Детска Градина „Кокиче" - Плевен. Те посетиха за пръв 
път библиотеката ни и бяха очаровани. На въпроса: "Какви искате да станете когато 
пораснете?", всички отговориха, че вече искат да станат библиотекари! 



Равносметката - над 1980 посещения в Детския отдел! С убеждението, потвърдено 
от нашата практика, че това е единственият начин децата да се докоснат до интересния свят 
на книгите и да заобичат четенето. 

2. Школи, ансамбли, клубове, ателиета, студиа 

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 осмис-
ляне на свободното време. Дейността на читалищните формации е основна част от общата 
читалищна политика, отразяваща културната идентичност на НЧ „Съгласие 1869" и 
характерна с истински постижения при създаване на културни продукти. 

2.1. Балетна школа с главен художествен ръководител Маня Николова, препо-
давател Валя Козовска, репетитори Оля Стоянова, Вилияна Тодорова. 

- подготвителна група, 
- деца 1-ва - 4-та година, 
- експериментален клас 
- балетно студио 
Балетната ни школа със своята 68-годишна история продължава да е една от най-

стойностните читалищни формации не само в Плевен, но и в страната. През 2022 г. в 
Школата и Студиото се обучаваха 112 деца на възраст от 3,5 до 19 години. С цел по-
стигането на максимално добри резултати, всички участници след провеждането на 
приемен изпит за начинаещите, бяха включени в групи съобразно възрастта, индивидуал-
ното им израстване и приобщаване към балетния танц. На този принцип през годината 
функционираха следните 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 фактът, че 
възпитаници са деца от много детски градини и училища от града ни, а именно: ДГ 
„Слънце", ДГ „Щурче", ДГ „Теменуга", ДГ „Кокиче", ДГ „Надежда", ДГ „Щастливо 
детство", ДГ „Чучулига", ДГ „Юнско въстание", ДГ „Снежанка", ДГ „Иглика", ДГ „Първи 
юни", ДГ „Еделвайс", ГПЧЕ, МГ „Гео Милев", ПГ по туризъм, СУ „Ив. Вазов", ОУ „Цв. 
Спасов", ОУ „Валери Петров", НУИ „П. Пипков". Безспорно заслуга за високото ниво на 
Балетната ни школа има професионалната работа на екипа в лицето на главния художес-
твен ръководител Маня Николова, на преподаватели и репетитори Валя Козовска, Оля 
Стоянова, Вилияна Тодорова. 

Децата участваха в конкурси и фестивали и спечелиха заслужени признания за труда 
си през годината. 

Гран при за цялостно представяне, четири първи места в категориите „Класически 
балет", „Характерен танц", „Сюжетен танц" и „Съвременни танцови техники", две 
индивидуални първи награди за солистите София и Михаела, специалната награда на 
кметство град Обзор и специалната награда на Сдружение Обзор Арт, спечелиха децата от 
Балетното студио при НЧ „Съгласие 1869" с ръководител Маня Николова от юбилейния 
Десети международен фестивал „Морско конче", Обзор 2022 г. 



В Десетото юбилейно издание на фестивала участваха състави от България, 
Румъния, Македония, Естония, Украйна, Германия, Чехия. Нашите деца се представиха с 
осем танца и спечелиха сърцата на жури и публика, като заслужено спечелиха големия приз 
за цялостно представяне. Председател на журито тази година беше Мими Иванова. В Гала 
концерта бяха избрани да участват три от танците, спечелили призови места -
„Марионетки", „Дядо и ряпа" и „Испански танц". 



Незабравими 
спомени ще оставят 
посрещането на 
първия юлски ден на 
плажа, новите 
познанства, 
сценичната треска, 
бурните 
аплодисменти на 
агитките и снимките 
за спомен след това, 
дребните 
препятствия и 
огромната радост от 
добре свършената 
работа. 



Златен медал и диплом получи Михаела Попова -
възпитаничка на Балетното студио, от Международния 
фестивал Sofia Grand Prix. 

Експерименталният клас на Балетната школа 
при Народно читалище „Съгласие 1869" - Плевен с 
ръководител и хореограф Валя Козовска взе участие в 
Международния фестивал на изкуствата „Сърцето на 
Балкана" - гр. Троян. Великолепно представяне и 
заслужени аплодисменти получиха двата танца, с които 
децата участваха: Етно по музика на Теодосий Спасов и 
класически валс. 

След премиерата си миналата година, спектакълът „Грамофонът: приказка в танци" 
- проект на Балетната школа при НЧ „Съгласие 1869", който се осъществи с заедно с 
Плевенска филхармония с диригент Георги Милтиядов и с финансовата подкрепа на 
Община Плевен като част от Културния календар на Общината, тази година беше игран 
още 8 пъти пред 2 529 зрители - ученици от плевенски училища. 



Красивите танци на нашите деца бяха част от почти всички културни събития на 
читалището, както и в много значими общоградски тържества. 



В тон със слънчевото настроение бяха прекрасните ни момичета при откриването на 
Есенния салон на представителството на Съюза на българските художници в Плевен. 

„Съгласие 1869" - Плевен бяха част от събитията по повод Празника на Плевен и Нощ в 
музея. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ СБОРНИКА 
„ВРЕМЕТО ОТМИНАВА, ИЗГРАДЕНОТО ОСТАВА14 -
интервюта, спомени и оценки на Андрей Романов. С участието на 
солист от ВГ Дрлекино и Балетна школа при НЧ „Съгласие -1869" 

18.00 ч. - Галерия „Дарение Светлин Русев' 

КОНЦЕРТ НА СЕВЕРНЯШКИЯ АНСАМБЪЛ 
ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ" 

20.30 ч. • площад.Възраждане" 

КОНЦЕРТ НА ГРУПА „ТОНИКА СВ" 
20.30 ч. • площад .Възраждане' 

КОНЦЕРТ НА БИГ БЕНД „ПЛЕВЕН" 
20.30 ч. - площад .възраждане" 

ДЕН НА НАРОДИТЕ 
' #одно ревю на национални костюми, състезание на отборите 

на народите и щандовете на държавите, изпълнения на студенти 
от Медицински университет Плевен 

17.00 ч. площад .Възраждане" 

КОНЦЕРТ НА ГРУПА „ОСТАВА" 
21.00ч.- площад „Възраждане" 

НОЩ В МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ 17.зоч. 24.00 ч. 
Н Г З О ч. Галерия „Дарение Свеглин Русев" 

18.00 ч.-Арт ценгьр 
18.30 ч. Панорама „Плевенска епопея • 1877* 
19.00 ч.~ХГ„Илия Бешков" 
19.30 ч. • Регионален исторически музей 

РОК КОНЦЕРТ НА ОХ ЙГЕНА ДИМИТРОВА" 
И ГРУПА „ВАТИКАНА" 
с участието на ВГДрлекино" при НЧ „Съгласие -1869" 

20.30 ч. площад .Възраждане" 

ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ПО ПОВОД 
ПРАЗНИКА НА ПЛЕВЕН 

г 1.00 ч. площад .възраждане 

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ ОТ ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 
12.00ч - площад .Възраждане' 

КОНЦЕРТ НА ТРИО „VIVA" 
20.3ОЧ. площад .Възраждане 

КОНЦЕРТ НА РОК ГРУПА „БТР" 
2!Мч площад .възраждане" 

ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ 
22.30 ч. • площад .възраждане 



основаването на НУ "Единство"- гр. Плевен, в празника на ОУ „Климент Охридски" с. 
Крушовене. 

Ева от Балетното студио на НЧ „Съгласие 1869" 
танцува на една сцена с Миро и Крисия. Те бяха от 
специалните гости на тържеството по случай 25-
годишнината на Първата частна школа по танци в 
Разград „Еми денс". 

С танц се включихме и в 
Коледното тържество за децата от 
проект „Приеми ме - 2015" към 
Община Плевен. 



Аплодисментите на публиката в препълните зали спечелиха нашите балерини с 
участието си в концертите: „70 години Максим Горанов", „Коледа с приятели" на 
Общински духов оркестър, Коледен концерт на НУИ „П. Пипков", в концерт-спектакъла на 
Общински хор „Гена Димитрова" „Смях през сълзи" в ДКТ „Иван Радоев", в общите 
концерти на школите при читалището. 



Незабравимо ще остане участието на децата от Балетната школа в проекта „За 
буквите" в Плевен и турнетата в още 7 населени места от областта, където бяха посрещнати 
с огромна обич и аплодисменти. 

Над 100 деца участваха в традиционния годишен заключителния концерт на 
Балетната школа, който по традиция се провежда в края на месец май. 





Традиционно в Балетната зала се организират открити уроци на различните класове 
пред родители, по време на които децата показват наученото през годината и своя напредък 
в овладяването на класическите танци. 

2.2. Фолклорен ансамбъл „Мизия" с детска танцова школа и клуб „Кайлъка" с 
главен художествен ръководител Михаил Денев и хореографи Биляна Денева и 
Детелин Петров. 

- Фолклорен ансамбъл „Мизия" - 86 
- Детска танцова школа начинаещи - 50 
- Детска танцова школа напреднали - 36 
- Клуб „Кайлъка" - 25 

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. Високото художествено-творческо ниво и професионализъм, благода-
рение последователната и добре планирана работа на Михаил Денев, Биляна Денева и 



Детелин Петров, нарежда ФА „Мизия" сред най-успешните, познати и значими фолклорни 
състави, който отстоява името на читалището, Плевен и страната. 

Във формацията участваха над 66 деца от 10 детски градини и 13 училища: ДГ 
„Щастливо детство", ДГ „Слънце", ДГ „Пролет", ДГ „Юнско въстание", ДГ „Теменуга", ДГ 
„Иглика", ДГ „Първи юни", ДГ „Ралица", „ ДГ „Трети март", ДГ „Чучулига", ОУ „Валери 
Петров", ОУ „Васил Левски", ОУ „Климент Охридски", прогимназия „Цветан Спасов", НУ 
„Христо Ботев", НУ „Отец Паисий", НУ „Патриарх Евтимий", СУ „Стоян Заимов", СУ 
„Иван Вазов", МГ „Гео Милев", ПГЕХТ „Проф. А. Златаров", ПГПЧЕ, НУИ „П. Пипков" 
Този състав недвусмислено показва популярността на ФА „Мизия" и предпочитанията на 
родителите от всички райони на града. Групата за възрастни - танцов клуб „Кайлъка", се съ-
стои от около 25 участници с различна възраст и професии, които искрено обичат народни-
те танци. 

На Клуб "Кайлъка" бяха присъдени Специалната награда на Кмета на гр. Свищов и 
Първа награда - в размер на 1600 лв. ваучер за почивка в Първи фестивал на хороигралците 
- "Харизмата на хорото" гр. Свищов. 

С награда за най-добра хореография се завърнаха децата от ФА „Мизия" при НЧ 
„Съгласие 1869" от II Международен фестивал, провел се в град Чанаккале, Р. Турция! В 
двете фестивални вечери те представиха танци от различни етнографски области на 
България в съревнование с ансамбли от Босна и Херцеговина, Румъния, Индонезия и още 
няколко български състави. Всички получиха сертификати за участие от президента на 
фестивала и кмета на града. 



Великденския концерт на ФА „Мизия" и Танцов състав „Северняче" при СУ Св. Св. 
„Кирил и Методий" - Пордим, създаде истинско празнично настроение на препълнената 
зала. Близо 2000 са зрителите, които след това го гледаха на запис в нашия видеоканал. 

Отново пред препълнена зала всички над 80 малки и големи възпитаници на 
Фолклорен ансамбъл „Мизия" и клуб „Кайлъка" при НЧ „Съгласие 1869" поднесоха 
фолклорно вълшебно пътешествие за края на творческия сезон. Възпитаниците на Биляна 
Денева и Детелин Петров за пореден път предизвикаха бурните аплодисменти на 
публиката. 



Най-малките възпитаници на школата по народни танци получиха своите грамоти, а 
всички заедно накрая се насладиха на огромната торта и си пожелаха още по-успешен нов 
сезон. 

През годината ФА „Мизия" участва в: общинската инициатива "Заедно за 1 000 000 
хороводни стъпки", в концерт-спектакъла на Общински хор „Гена Димитрова" „Смях през 
сълзи" в ДКТ „Иван Радоев", в Благотворителен коледен концерт в подкрепа на Мото 
Коледа Плевен, в Детски Коледен празник за деца на служителите от МУ - Плевен, 
УМБАЛ "Д-р Георги Странски", УМБАЛ „Света Марина", организиран от читалището, в 
Коледен концерт на школите при читалището. 



Рубриката „С мизийчетата на 
хорото" продължи да бъде хит във 
видеоканала „Съгласие". 

2.3. Вокална група „Арлекино" 
- Вокална група за рок и поп музика с художествен ръководител Виолета Боянова -

25 деца 
- Школа за поп пеене с преподавател Анелия Дечева - 10 деца и младежи. 

Групата е с богат и разнообразен, прецизно подготвен репертоар. Децата имат вече 
изградено истинско сценично поведение, за което заслуга има актрисата Мариета Калъпова. 
Притежават умения за работа с микрофонна техника, за общуване с професионални 
изпълнители. ВГ „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. 

2022 г. се оказа 
изключително успешна за 
групата. 

Реализацията на 
спектакъла „За буквите", в 
който арлекинчетата имаха 
ключова роля, беше само 
част от многобройните им 
изяви пред публика. С нови 
костюми и с още повече 
заслужено самочувствие на 
сцената, арлекинчетатат 
печелят все повече сърцата 
на публиката, както и много 
награди. 
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. 4 .••27nd world competition of vocalists and in 
s J? "Sonata of the stars" Autumn V 

M a t a s S a u K a n t a s L i t h u a n i a 3 0 , 7 n« ь«я го» ahm 

P a u l a S a l o u m L i t h u a n i a 3 1 , 0 П > » ь « и а а » м 

„ K r e g z d u t e s " 1 1 / 1 3 L i t h u a n i a 3 1 2 тьеьеидииюг». 

A r i a d n a S c o r p a n M o l d o v a 3 1 , 3 тиеьениииля 

„ G e r v e s " L i t h u a n i a 3 1 , 3 F„rt^Smolionol national cull» 

E n a S a b a n o v i c M o n t e n e g r o 3 1 , 3 тЬтоиЛийтаи. 

E l e o n o r a E l i a d e s C y p r u s 32,lfi^ebesi wmmuiicAriiit 

N I K O L A K A R A D Z I C M O N T E N E G R O 3 2 , 5 | w <'-к 

„ S K A M B A N T I S P E R L I U K A S " L I T H U A N I A 3 2 , 7 a 

IULIA T E L E U C A M O L D O V A 3 2 , 7 h ™ i * * 

S T E F A N I S L A V T S E V A B U L G A R I A 3 2 , 9 , 

D A R J A S E M J O N O V A L A T V I A i 3 3 , 3 3 PLACE 

S A R A A N T 0 N I A L 0 B N I G A U S T R I A 3 3 , 6 2 PLA 

N A T A L I A B E N D R E R O M A N I A M K ^ L A C E 

EIVILE M I C E I K A I T E L I T H U A N I A . 3 4 , 2 6 GRAND! 

Стефани Славчева - солист 
на ВГ „Арлекино", тази година 
участва и завоюва в 
Международни конкурси 12 
златни и 1 сребърен медал, в 
Национален фестивал - 1 Гранд 
При и 2 златни медала. За своите 
постижения на сцената, Стефи 
беше наградена от от Министъра 
на спорта. Министър Радостин 
Василев връчи почетна значка на 
Министерството на младежта и 
спорта на 10 изявените таланти от 
Плевен, които имат постижения в 
областта на спорта, изкуствата и 

науката при старта на кампанията 10 причини младите да останат в България". 
Сред по-значимите й 
награди тази година са: 
Първа награда от VIII 
Международен фестивал -
конкурс за вокални 
изпълнители „Вярвай, 
искай, можеш" 2022, три 
награди в категория 
"Вокално изкуство" от Х 
Международен фестивал 
"Морско конче", 
Специалната награда от 
Фестивала на изкуствата 
"Тракия - земята на Орфей", 
два златни медала - за 

световен хит и за песен на роден език, от международен конкурс в Албена, две първи места 
в категория "Мюзикъл" и "Песен на роден език" в Sofia Grand Prix, две първи места в 
категориите "Световен хит" и "С песните на Стефан Диомов" в 18-и Международен 
фестивал на изкуствата "Кръстопът на музите" 2022, София, Първо място и златен медал от 
Осми национален конкурс Звезден сблъсък. 

Гергана Карапанова - солист на групата, спечели първа награда с песента "Малка 
приказна страна" в X-и Европейски конкурс за детска песен „Златни искри", Варна.. 

Валентин Христов, Сиана Христова, Йоанна Филатова от ВГ "Арлекино" спечелиха 
три бронзови медала от третия сезон на фестивала E-FEST в категория Поп и джаз пеене. 

Запомнящо се ще остане 
участието на вокалната група в 
операта "Тоска" пред хилядна 
публика в Летния театър. 



Солистите на Арлекино бяха част от мащабни 
музикални събития, както и гости в многобройни 
градски празненства и концерти. 

По-значимите от тях са: рок-концерт на група 
"Ватикана" и ОХ "Гена Димитрова" на площада, в 
Концерт на Общински хор „Гена Димитрова", Орлин 
Павлов и Еделина Кънева, в празничен концерт на 
Плевенска филхармония, Хилда Казасян, Теодосий 
Спасов и др., в концерт на Общински духов оркестър 
„Коледа с приятели" на сцената на читалището, 
участие на солисти на групата в благотворителния 
концерт на пл. „Възраждане" в помощ на Никол, 
участие на Марина Бадева - солист на ВГ „Арлекино" 
в новогодишния концерт на пл. „Възраждане" заедно с 
рок група „Ахат", в концерт организиран от 
Сдружение „Учебна работилница Европа", в общите 
концерти на школите при читалището и мероприятия, организирани в и от НЧ „Съгласие 
1869"... 



На 24 май групата се включи в груповото хорово изпълнение на химна „Върви, 
народе, възродени". 

2.4. Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен XXI" 

СКШ „Спартак Плевен XXI" е един от 
водещите шахматни клубове в страната. 
Заниманията в НЧ „Съгласие 1869" 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. 
Клубът успя да сформира отбори във всички 
възрастови групи, които постигнаха призови 
класирания, а връх в представянето бяха 
шампионските титли на отбора за девойки до 18 
години във всички дисциплини. Към момента в 
клуба се обучават 11 деца. 



На 16 и 17 юли в Народно читалище „Съгласие 1869" - Плевен се проведе открит 
турнир по шахмат за „Купа Плевен" с организатори Община Плевен, НЧ „Съгласие 1869"и 
Спортен клуб по шахмат „Спартак Плевен XXI", с подкрепата на Българска Федерация по 
шахмат 1928. 

В надпреварата взеха участие 30 състезатели от 9 спортни клуба в България. 
Съдийският състав в лицето на доц. д-р Венета Петкова - съдия на ФИДЕ, и мс Михаил 
Гигов - помощник съдия, се справиха отлично с поверената им задача. 

Турнирът беше открит от Иван Дачев - главен специалист в Община Плевен, 
отговарящ за спорта. Директорът на турнира и председател на СКШ „Спартак Плевен XXI" 
Петьо Маринов благодари на Община Плевен за осигурените купи, медали и материални 
награди за победителите и на председателя на НЧ „Съгласие 1869" Ивайло Атанасов за 
прекрасните условия за провеждане на турнира и отличното партньорство между 
шахматния клуб и читалището. 

На закриването 
президентът на БФ по 
шахмат Васил Антонов 
награди с плакети за заслуги 
в развитието на българския 
шахмат кмета на община 
Плевен Георг Спартански и 
председателя на читалище 
„Съгласие 1869" Ивайло 
Атанасов. 



Началото на новия творчески сезон клубът постави в обновена зала, която беше 
тържествено открита. 

През лятото беше направен основен ремонт на залата по шахмат, която беше 
официално открита в началото на новата учебна година. 

2.5. Творителница за деца Арт чародейница с ръководител Петя Лакова 
„Арт чародейница" е инициатива на НЧ" Съгласие 1869" - Плевен, с която да дадем 

възможност на децата от 6 до 12-годишна възраст да се забавляват и творят заедно, 
оползотворявайки свободното си време; както и да се запознаят със свои връстници от 
други училища. 

Целта ни беше да обогатим духовно и творчески познанията на децата, да осмислим 
свободното им време чрез развитие на самостоятелни, интерактивни форми и индивидуално 
образование. 

В работилничка Арт чародейница за 2022 година са участвали 142 деца, които 
изработваха с различни подръчни средства, отпадъчни материали, семена, листа, мъниста и 
хартия весели предмети, провокирайки сръчността си, творческата си фантазия и 
създавайки добро настроение. 



Във Великденска Арт чародейница 
показаха как се създава красота в екип! 
Петя Лакова им беше подготвила много 
провокации за творческите им фантазии, 
които знаем - са безкрайни. Гостите ни 
изрисуваха хартиени яйца, с които 
закачиха разлистеното дърво в зала 
"Библиотеката". Направиха си и шедьоври 
от истински яйца, които да добавят към 
украсата в къщи. Накрая заедно рисуваха 
върху тематичните платна а, за да ни 
радват още дълго с цветните си мечти! 



Лятната Арт чародейница (юли, август) беше 
посетена от 193 деца, които с много желание и 
фантазия създаваха красиви предмети от 
природни материали, цветни хартии, бои, 
бурканчета, прежда... и всеки път си тръгваха с 
нещо, изработено от тях, красив спомен от 
преживяното и нови приятелства. 



2.6. Обучителни занимания за деца 1-4 клас „В Библиотеката с кака Ани" 
Ръководител - Ана Александрова, библиотекар в Детския отдел на библиотеката при 

НЧ „Съгласие 1869". 

2.6.1. "Детска академия за добри обноски " —165 деца 

Най-новата инициатива на 
Детския отдел с ръководител 
Ана Александрова веднага 
доби голяма популярност. В 
часовете по добри обноски 
децата научиха как се наричат 
правилата за добро поведение 
и добри обноски, как езикът на 
тялото ни показва как се 
чувстваме, как трябва да водим 
възпитан разговор, как се 
подреждат приборите в 

ресторант и как е възпитано да се храним и мн. др. полезни и прагматични правила от 
ежедневието. С ролеви игри и в екипен дух, децата се забавляваха докато затвърждаваха 
наученото. Накрая всички получиха дипломи за завършен курс. 



2.6.2. Летни занимания с кака Ани. 
213 посещения са регистрирани в летните 

занимания „В Библиотеката с кака Ани". В 
продължение на двата ваканционни месеца юли и 
август, всяка сряда и петък, тя ги запознаваше с 
авторите от задължителната литература за четене 
през лятото. И както винаги, съчетавахме полезното 
с приятното - след ученето, идваше ред на игрите и 
забавленията, като всеки път те бяха различни: 
редене на пъзел, гатанки, образователни игри... 



Празник за всички деца от летните 
занимания бе организираният открит урок пред 
техните близки. Кака Ани задаваше въпроси, 
свързани с живота и творчеството на изучените 
автори по време на заниманията, а децата 
отговаряха с огромен ентусиазъм и вълнение. 
След това разпознаха авторите по снимки и 
написаха имената им. Накрая поздравиха своите 
близки със стихотворение, написано специално 
за децата от летните занимания. Специален гост 
бе авторката Иглика Нинова, член на 
Дружеството на писателите в Плевен, която 
поздрави децата за положения труд и отправи 
най-искрени поздравления за екипа на НЧ 
„Съгласие 1869" за организацията. Родители и 
близки изказаха своята благодарност към 
ръководството на читалището и споделиха 
своите положителни емоции от срещата. Всяко 
дете получи подаръци от библиотеката. 



В началото на септември децата изиграха пред своите родители, близки и учители 
пиесата „Моят любим сезон", с което поставиха вече традиционния завършек на летните 
занимания в НЧ „Съгласие 1869". Всички деца получиха подаръци и грамоти. 



Целогодишно обучителни занимания в Детския отдел се провеждат на класове или 
групи от детски градини след предварително записване и уточняване на темата на 
занятието с преподавателите. 

2.7. Дамски клуб „Фрея" 
Една година от създаването на Дамски клуб „Фрея" желаещите дами да се включат в 

него се увеличаваха. Приятно прекарване, неангажиращо забавление, едно по-различно 
разпускане. Интересна и изключително достъпна концепция като форма на арт терапия с 
идеята работещите, заети, интелигентни дами, търсещи начин да се откъснат от 
напрегнатото ежедневие, да срещнат други такива, да се възползват от възможностите на 
арт терапията и да създават красиви неща и приятелства в приятна атмосфера, с хубава 
музика и чаша вино в зала „Библиотеката" в читалището. Освен с щастие и вътрешно 
удовлетворение, участниците си тръгват още и с богат асортимент от собственоръчно 
направени уникално творение, научавайки, че от всяко нещо може да излезе произведение 
на изкуството, стига в него да бъдат вложени креативност, въображение и разбира се -
любов. 

209 жени взеха участие в Дамски клуб „Фрея" през 2022 год. 



Гостува ни художникът Денис Алиев - млад мъж, който сподели тънкостите на своя 
талант - рисуване със... сол. Медальон с българска шевица Елбетица сами си изработиха 
дамите под мъдрото ръководство на две майсторки на занаята - Галя Йошовска и Димка 
Дилкова; създадоха ароматен шедьовър с помощта на кафеграф Ивелина Христова - J'lvart 
"Рисуване с кафе"; плетен шал яка с уникална безвъзлова техника на плетене. Своето хоби с 
нас ще сподели Мариета Георгиева. През годината дамите рисуваха върху чаши за вино и 
чай, чиния за хранене; бижута от епоксидна смола; декупаж и рисуване на бутилки с 
различни техники и изпълнения; оригиналните "дрешки" за книги; накити от естествена 
кожа и вълна; украсяваха бисквити със захарна глазура... 





2.8. СК „Спартакисти" и Вокална група „Спартакисти" при НЧ „Съгласие 
1869" 

Под ръководството на Виолета Боянова и Георги Шабански. 
СК "Спартакисти - спорт за всички" - Плевен, заедно с представители на спортен 

клуб (СК) "Кула - спорт за всички" - гр. Кула, СК "Слънце" - Плевен, проведоха празник на 
спорта, здравето и дълголетието за хората от третата възраст. Целта на проявата е да 
приобщи и насърчи повече хора от третата възраст към системни спортни занимания поне 
три пъти седмично, както го правят спартакистите от клуба в читалището. Събитието бе 
част от Спортния календар на Община Плевен за 2022 г. и се организира от Българска 
федерация спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и 
спорта, по "Програма за развитие на спорта за всички". 

Спортен клуб "Спартакисти - здраве за всички" взе участие в празника на 
плодородието в с. Чавдар. Тази година събитието беше с благотворителна цел в помощ на 
пострадалите от наводненията в община Карлово. Спартакистите в състав от 26 човека се 
представиха с композиция на историческа тематика "Боя при Плевен. Залавянето на Осман 
паша". Ръководителката на клуба Виолета Иванова изрази благодарност на НЧ "Съгласие 
1869", което подсигури транспорта на спартакистите за участието им в благотворителната 
акция. 

И през тази година продължиха заниманията на клуба всяка сряда във фоайето на 
читалището. 

Участието на спартакистите в състезания донесоха и обичайните и очаквани победи: 
Момичетата и момчетата от СК „Спартакисти - спорт за всички" с председател Виолета 
Иванова обраха медалите в Държавното първенство по лека атлетика, петак и плуване. Те 
се завърнаха с 20 медала и купа. Турнирите се проведоха в крайморския град Китен и са 
под патронажа на Министерство на младежта и спорта. 



2.9. Курс "Визуална журналистика" 
Фотожурналистът и професионален фотограф Любомир Бенковски - Бенджи 

започна да води курс "Визуална журналистика". Целта е да се запознаят младежите с 
тънкостите на фотожурналистиката, с различните жанрове и категории на репортажа, с 
техники на снимане, съвременна апаратура и други. Пред курсистите се представят 
различни теми, които засягат почти всичко от ежедневието на хората - как се снима 
спортно събитие, съдебен процес, концерти и сцена, бедствия, катастрофи, пожари, 
протести, как се правят папарашки снимки, протоколни кадри и т.н. 

Продължителността на курса е два месеца. Насочен е към ученици от шести до 
дванадесети клас и студенти. След завършване на обучението младежите получават 
сертификати и стават част от Младежка медия "Съгласие". 

Първият курс на Бенджи завършиха 6 курсисти, като 
още по време на обучението си те бяха пуснати „на 
терен" и заснеха първите си впечатляващи кадри от 
концерти на сцената на читалището, сред които 
концертът на Максим Горанов, на Държавен казашки 
ансамбъл „Ставрополие" и всички концерти на 
читалищните състави. 

Александра Николова и Роберта Николова 
спечелиха първо и второ място от Коледен фотоконкурс, организиран от Лео Клуб 
„Свилена" Свиленград и Лайънс клуб „Свилена". 



През 2023 г. година предстои формирането на нова група курсисти. 

2.10. Продуцентски център „Съгласие" 
С обновена Билетна каса и списък с интересни театрални и музикални събития, в 

средата на февруари заработи Продуцентски център "Съгласие". 



Само за една година освен че привлякохме голям брой стойностни театрални и 
музикални спектакли, които плевенската публика посрещна възторжено, така и 
реализирахме редица собствени проекти като: концерта, посветен на 70-годишнината на 
Максим Горанов, мюзикъла на младия плевенски композитор Стефан Тоцев „Кръчма за 
двама", концерт на Казашкия държавен ансамбъл за песни и танци и др. 

Услугите на центъра са: организиране и реализиране на концерти и спектакли, 
включващо: изготвяне и реализиране на рекламна стратегия, популяризиране на събитието 
в социалните мрежи; продажба на билети в собствена билетна каса до входа на залата с 
работно време от 11 до 18 часа (в деня на представлението - до началото му); осигуряване 
изцяло обслужващ персонал (гардероб, билетокъсачи, разпоредители, дежурен ел. техник и 
др.) Предоставяне на концертна зала "Емил Димитров" - 500 места. Пред плевенска публика 
бяха показани 23 гостуващи спектакъла, сред които: концертите на големия български 
цигулар Васко, на Орлин Горанов и Маргарита Хранова, на Веселин Маринов и мн. др. 
Плевенските зрители се срещнаха с хитови театрални постановки с участието на популярни 
български актьори: Захари Бахаров, Михаил Билалов, Елена Петрова, Димо Алексиев, 
Йоана Буковска, Александър Кадиев, Катето Евро, Николаос Цитиридис... 

В Камерна зала "Библиотеката", разполагаща с 60 места, подходяща за презентации, 
обучения, камерни представления, представяния на книги и др., гостуваха Мадлен 
Алгафари, психоложката Дора Прангаджийска и др. 

3. Изяви на творческите състави; съвместни проекти; организи-
ране и участие в празници, изложби, творчески вечери, граждански ини-
циативи и др. 

•S Един нов проект на НЧ „Съгласие 1869" стартира в последните месеци на миналата 
година - „Усмихнат първосъботник". Идеята е всяка първа събота на месеца децата 
на Плевен да се събират в нашата зала, да играят и да се забавляват. В празника с 
водещ актрисата Мариета Калъпова участваха фокусникът Архи, Петър Панчев 
(бате Пепи), деца от НУИ "П. Пипков" и от съставите при читалището. За 
рождениците през месеца, както и за всички, които участваха в игрите, имаше 
подаръци и награди. 





•S Неизброими и незабравими бяха усмихнатите 
детски личица на първоюнския празник, организиран 
от НЧ „Съгласие 1869" - Плевен. Пред сградата на 
НЧ „Съгласие 1869" се „разрази" истински цветен 
вихър. След поздрава от ВГ „Арлекино" и танца на 
Матей и Даниела от Балетната школа при 
читалището. От Кутията на времето Мариета 
Калъпова - водещ на празненството, извади игрите, с 
които децата (а и техните родители) се забавляваха. 
Рисунки с цветни мечти, импровизиран концерт от 
талантливи изпълнители, състезания с награди, 
балони, смях, музика изпълниха празничния ден. 

Накрая бяха връчени дипломите за завършване на втори и трети класове от ОУ 
„Йордан Йовков", които споделиха нашето тържество. Гост беше и олимпийската 
шампионка Ивет Горанова. 

През целия ден на щанд пред читалището Училища „Европа" събира детски книжки, 
които дари на нашата Библиотека. 



• Над 300 деца посрещна НЧ "Съгласие 1869" в навечерието на Великден. Наши гости 
бяха ученици от: ОУ "Йордан Йовков", НУ "Патриарх Евтимий", ОУ "Климент 
Охридски", НУ "Христо Ботев" и ОУ "Валери Петров". Децата изгледаха специално 
изготвената за тях презентация на тема: „Великденски традиции и обичаи", 
отговаряха на зададените въпроси от кака Ани и сами задаваха такива. 

• Великденски концерт на ФА „Мизия" 



• 8 представления на спектакъла на школи при читалището по проект към Национален 
фонд „Култура" „За буквите" - в Плевен, Искър, Славяново, Гулянци, Ореховица, 
Тръстеник, Коиловци, Долни Дъбник. 



• Заключителен годишен концерт на Балетната школа. По традиция краят на 
творческия сезон в НЧ „Съгласие 1869" се отбелязва с голям концерт на сцената на 
зала „Емил Димитров". В него участват всички възпитаници на Балетната школа и 
Студиото по класически балет - от най-малките, 3-годишни балеринки, до 
абитуриентите. 

• Коледен празник за децата на служителите от УМБАЛ „Г. Странски", МУ - Плевен и 
УМБАЛ „Св. Марина" с децата от трите формации на читалището. 

• Благотворителен концерт за Мото Коледа Плевен с участието на ФА „Мизия" 
• Концерт „Максим Горанов на 70", включен в Културния календар на Плевен 
• Концерт на Държавен казашки ансамбъл за песни и танци „Ставрополие", съвместно 

с Инициативен комитет за отбелязване 145 години от Освобождението на Плевен 
• Мюзикъл „Кръчма за двама" 
• Коледен концерт на школите при читалището 

• Участие на деца от школите в операта „Тоска", концерти на Плевенска 
филхармония, Общински хор „Гена Димитрова" и Духов оркестър; в откриване на 
изложби на плевенските художници, представяния на книги; в новогодишния 
концерт на пл. „Възраждане" и др. 



4. Конкурси, фестивали, състезания 

1) Организирани от НЧ „Съгласие 1869" 
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. 

• При огромен интерес протече второто издание на Националния конкурс за детски 
рисунки "ШАРЕН, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН". Общо 677 детски шарени творби, 
заредени с настроение, оптимизъм и обич, се включиха в нашия конкурс. Започнал 
по време на пандемия, първото му издание беше само онлайн. Тази година 
получихме 488 рисунки и картички, а още 189 участваха в онлайн гласуването за 
награда на публиката! 

Оценява ги жури от трима известни 
плевенски художници - Иван 
Велчев - Йово, Убавка Тончев и 
Майя Ананиева. Затруднени в 
избора, те отсъдиха повече награди в 
някои от категориите. Те раздадоха 
общо 23 награди - 1, 2 и 3 място и 
поощрения, в две категории и три 
възрастови групи. Наградата на 
публиката спечели Сенем Шюкрю с 
201 гласа. Поканихме я да ни 
гостува, защото сподели колко 
много харесва всичко, което правим. 
Наградата й връчи Виктория 
Бешлийска при представянето на 
книгата си „Глина" при нас. 



S Открит турнир по шахмат за „Купа 
Плевен" с организатори Община Плевен, НЧ 
„Съгласие 1869"и Спортен клуб по шахмат 
„Спартак Плевен XXI", с подкрепата на 
Българска Федерация по шахмат 1928. В 
надпреварата взеха участие 30 състезатели от 9 
спортни клуба в България. 

Онлайн рубрика "Забавна въпросителница" 
Всяка сряда кака Ани задаваше въпрос, а 

най-активните и знаещи деца, отговорили под 
видеото, получиха грамоти и подаръци. 
S Конкурс „ Читателски дневник" 

Детският отдел на библиотеката при НЧ" Съгласие 1869" подари читателски 
дневници на всички деца, посетили библиотеката от юни до септември 2022 г. Обявеният 
конкурс бе в две категории: 

• За най-много произведения попълнени в дневника 
• За най-красиво изобразени рисунки в дневника 
Най-старателните читатели получиха подаръци от кака Ани. 



S Коледна томбола 
Всички читатели, които посетиха Детския отдел през декември и си взеха книга, 

пуснаха листчета с имената си в нашата коледна кутия. На 25.12 кака Ани изтегли пече-
лившия читател - Мая Вълканова, която спечели роман на любимата си авторка Акси О. 

2) Участия и награди 

^ Награда ПРОКУЛТУРА '2022 за НЧ „Съгласие 1869" 
На 12 август в Зала 2 на Експо-център „Флора", гр. Бургас, се проведе официалната 
церемония по връчване на наградите ПРОКУЛТУРА'2022. Събитието се проведе в 
рамките на IX-та национална конференция „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО 
КУЛТУРА: РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ СЪСТАВИ". 
НЧ „Съгласие 1869" беше отличено в Категория „Читалище" за приноса към 
разширяването на достъпа на младите хора до култура чрез поддържането на балетна 
школа, вокален и на фолклорен ансамбъл. През 2022 г. беше подготвен и изнесен пред 
многобройна публика спектакълът от деца за деца „За буквите". Това беше и темата 
на презентацията, изнесена от секретаря по време на конференцията. 



• „Винопроизводство 
то - традиционна направа 
и употреба в Плевенския 
район" е наименованието 
на една от новите 
дейности, вписани в 

Националната 
представителна листа на 
нематериалното културно 
наследство на Република 
България. Вносители са 
НЧ „Съгласие 1869", гр. 
Плевен, Институт по 
лозарство и винарство, гр. 
Плевен, фолклорен 
ансамбъл „Мизия", 

местната изба вила "Гривица", винарска къща „Мизия". 
Удостоверението за вписване в Националната представителна листа „Живи човешки 

съкровища - 2022" и грамотата за номинация получиха секретарят на НЧ „Съгласие 1869" 
Мая Паскова и зам.-директорът на Института по лозарство и винарство Димитър Димитров. 
Те бяха връчени на официална церемония в галерия „Средец" на Министерството на 
културата от зам.-министъра на културата проф. д-р Борислава Танева. 

•S Гран при за цялостно представяне, четири първи 
места в категориите „Класически балет",, „Характерен 
танц", „Сюжетен танц" и „Съвременни танцови 
техники", две индивидуални първи награди за солистите 
София и Михаела, специалната награда на кметство град 
Обзор и специалната награда на Сдружение Обзор Арт, 
спечелиха децата от Балетното студио при НЧ 
„Съгласие 1869" с ръководител Маня Николова от 
юбилейния Десети международен фестивал „Морско 
конче", Обзор 2022 г. 

• Златен медал и диплом получи Михаела Попова - възпитаничка на Балетното студио, от 
Международния фестивал Sofia Grand Prix. 

• Експерименталният клас 
на Балетната школа при Народно 
читалище „Съгласие 1869" - Плевен с 
ръководител и хореограф Валя 
Козовска взе участие в 
Международния фестивал на 
изкуствата „Сърцето на Балкана" - гр. 
Троян. Великолепно представяне и 
заслужени аплодисменти получиха 
двата танца, с които децата участваха: 
Етно по музика на Теодосий Спасов и 
класически валс. 



S На Клуб "Кайлъка" бяха присъдени Специалната 
награда на Кмета на гр. Свищов и Първа награда - в 
размер на 1600 лв. ваучер за почивка в Първи фестивал 
на хороигралците - "Харизмата на хорото" гр. Свищов. 

S С награда за най-добра хореография се 
завърнаха децата от ФА „Мизия" при НЧ „Съгласие 
1869" от II Международен фестивал, провел се в град 
Чанаккале, Р. Турция. 

Стефани Славчева - солист на ВГ „Арлекино", тази година участва и завоюва в 
Международни конкурси 12 златни и 1 сребърен медал, в Национален фестивал - 1 
Гранд При и 2 златни медала. За своите постижения на сцената, Стефи беше наградена 
от Министъра на спорта. Министър Радостин Василев връчи почетна значка на 
Министерството на младежта и спорта на 10 изявените таланти от Плевен, които имат 
постижения в областта на спорта, изкуствата и науката при старта на кампанията "10 
причини младите да останат в България". 



• Валентин Христов, Сиана Христова, Йоанна Филатова от ВГ "Арлекино" спечелиха три 
бронзови медала от третия сезон на фестивала E-FEST в категория Поп и джаз пеене. 

• Дивна Петрова от ВГ „Арлекино" 
завоюва златен и бронзов медали от второто 
издание на конкурса E-Fest 2021. Тя е 
отличена с трето място в категория 
"Вокално майсторство" - поп и джаз пеене, 
възрастова група до 12 години, а 
в категория "Народно пеене" стана първа. 



• Песента "Малка приказна страна" на композитора и аранжор Георги Милтиядов в 
изпълнение на Гергана Карапанова, една от солистките на ВГ „Арлекино, спечели първа 
награда от X-я Европейски конкурс за детска песен „Златни искри", състоял се на 22 и 
23 октомври във Военноморския клуб във Варна. 

Четири грамоти за участие на деца от Арт 
чародейницата в Първи национален конкурс за 
ръчно изработена картичка за 8-и март 
Александра Николова и Роберта Николова от курса 
по визуална журналистика спечелиха първо и второ 
място от Коледен фотоконкурс, организиран от Лео 
Клуб „Свилена" Свиленград и Лайънс клуб 
„Свилена". 

• СК „Спартакисти - спорт за всички" с председател Виолета Иванова обраха медалите в 
Държавното първенство по лека атлетика, петак и плуване. Те се завърнаха с 20 медала 
и купа. Турнирите се проведоха в крайморския град Китен и са под патронажа на 
Министерство на младежта и спорта. 



5. Краеведска и издателска дейност 

Уеб сайт, Дигитална библиотека, видеоканал, онлайн услуги 
Верни на традицията да бъдем в крак с времето и да отговаряме на потребностите на 

всяко поколение плевенчани (и не само плевенчани) създадохме новия си сайт 
saglasie1869pleven.com, където публикуваме любопитно четиво от нашите архиви; инфор-
мация за историята и дейността на най-стария културен институт в града; полезна актуална 
информация. Тук е и Дигиталната библиотека на НЧ „Съгласие 1869", събрала дигитали-
зираните издания от старите фондове на библиотеката. В създадената видеосекция към 
сайта на читалището са качени над 150 клипа от началото на 2022 г. 

Над 50 са новите публикации в сайта през изминалата година. Посещенията на 
Дигиталната библиотека през 2022 г. са над 1000. 

297 клипа са качени във фейсбук страницата и над 150 клипа в youtube канала на 
читалището, гледани десетки хиляди пъти. Потребителите далеч надхвърлиха границите не 
само на града, но и на страната, както е видно от статистиката. 





Няколко рубрики станаха любими и чакани от стотици потребители на нашите 
онлайн услуги в сайта и в youtube канала. 

•S „Неделя сутрин - Минути за поезия" с Мариета Калъпова всяка неделя, 
точно в 11 часа, известната плевенска актриса четеше по свой избор и настроение 
стихотворение - с послание или без, с пожелание и намигване. За изминалата година 
рубриката има 52 издания, като видеата са посетени близо 17 000 пъти. 

•S Най-голям интерес отново предизвикаха уроците по народни танци на 
Фолклорен ансамбъл „Мизия". Всяка събота деца от клуба показваха стъпките на едно 
хоро, започвайки от най-популярните и преминавайки през различните фолклорни области. 
Рубриката набра голяма популярност, а добрите отзиви и благодарствени писма ни 
мотивираха. Танцьорите вече са с нови фланелки с логото на читалището и ансамбъла. 
Записани са 22 видеа, гледани близо 50 000 пъти. 

•S Понеделник вечер с тълковен речник - предаване за култура - 9 епизода 
•S Рубриката „Представяме ви...". 
•S Една вечер с... Виктория Бешлийска и Цвятко Камбуров. 
•S Други нови рубрики през годината бяха: празници и обичаи - Ивановден в с. 

Гиген, Картини от Плевен - 4, Кутия на времето - 12 епизода; концертите, които подготви 
и представи читалището и др. 

5. Работа по проекти, осъществено сътрудничество с културни и 
образователни институции 

През изминалата година бяха подписани договори за съвместна дейност с НУИ „П. 
Пипков" и Медицински университет - Плевен. 

•S „Стая на приказките" 
Проектът е насочен към деца от различни възрасти чрез разнородни събития. Има и цел 

да привлича нови участници към любителското изкуство - чрез участие на зрителите в 
създаването на културния продукт по забавен и оригинален начин, стимулиращ развитието 
на детската фантазия и творческия потенциал. 

Всички събития, организирани в рамките на проекта, са със свободен достъп за публика. 
Проектът „Стая на приказките „Съгласие" цели ранно развитие на детското четене и 
приобщаване на децата още от най-ранна детска възраст към библиотеката, развитие на 
моралните ценности, детското въображение и мислене, както и запознаване с традициите и 



обичаите на България. В Стаята се провеждат един път месечно театрални куклени 
представления с професионален куклен актьор за най-малките зрители, занимания в Клуб 
„Творителница за истории" и Клуб „Приказни герои", както и заниманията в Работилничка 
за вълшебства. Общата стойност на проекта е 22 000 лв. Срок на изпълнение - една година. 



S „Максим Горанов на 70. 
В музикален празник за Плевен се превърна концертът, посветен на 70-годишнината 

от рождението на големия музикант Максим Горанов. Проектът е на НЧ „Съгласие 1869", 
финансиран от Община Плевен и част от Културния календар на града. Стойност - 4 940 
лв. 

•S Библиотеката при НЧ „Съгласие 1869" - Плевен, отново спечели проект 
„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 
на Министерство на културата на обща стойност 3750 лв. Със средствата ще бъдат 
закупени над 130 нови заглавия от 25 български издателства, с която ще се обнови 
фондът на библиотеката. 



• Тази година се осъществи проектът, спечелен от НЧ „Съгласие 1869" - Плевен 
миналата година. към Национален фонд „Култура". Беше създаден и реализиран 
танцов спектакъл „За буквите" с участието на деца от Балетната школа и 
Вокална група „Арлекино" при НЧ „Съгласие 1869". 
Спектакълът беше представен пред голяма аудитория в Плевен в салона на Народно 

читалище „Съгласие 1869" (с 500 места и осигурени всички условия), както и в още 6 
населени места - в зали при възможно най-добри условия, договорени с партньори по 
проекта. По този начин изкуството достигна до деца, които по обективни причини не могат 
да посещават спектакли, т.е. проектът реализира идеята изкуството да достигне до всяко 
кътче, до най-малкото населено място и да бъде достъпно за всички. 

Проектът завърши с хепънинг пред читалището, а че беше блестящо осъществен 
доказва както поканата от Долни Дъбник да гостуваме там, така и наградата ПРОКУЛТУРА 
за 2022 г. 



Финансирани със собствени средства: 

и п а л и щ е 
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Концерт 

/1АСОВЕТЕ НА БЪДЕЩЕТО 
Симфониета Враца 

•S „Гласовете на бъдещето" 
Началото на съвместен културен проект 

на НЧ "Съгласие 1869" - Плевен и 
Симфониета - Враца, подкрепен от НМА 
"Панчо Владигеров" и Българската 
асоциация на работодателите в областта на 
културата /БАРОК/, с който да се дава 
възможност за изява на млади таланти с 
бъдеще на голямата сцена, беше поставено 
през 2022 г. 



Част от проекта беше концертът със заглавие "Гласовете на бъдещето", който се състоя 
на 20-ти септември в концертната зала „Емил Димитров" на НЧ „Съгласие-1869" в Плевен. 
Това няма да бъде еднократна проява и нашата амбиция е да се случва между четири и шест 
пъти в един творчески сезон. 

S "Кръчма за двама" 
Проект на НЧ „Съгласие 1869" - Плевен; музика и либрето - Стефан Тоцев; с участието 

на оркестър на Плевенска филхармония с диригент Георги Милтиядов, актьори от ДКТ 
"Иван Радоев", певци от Общински Хор "Гена Димитрова" - Плевен. Режисьор Ива 
Николова, делегиран продуцент - Анелия Дечева. 



•S Концерт на Казашкия държавен ансамбъл - съвместно с инициативен комитет за 
честване на 145 години от освобождението на Плевен 

•S Усмихнат първосъботник - увеселително шоу за деца. 

6. Социална политика на читалището 

•S Благотворителна работилница по грънчарство с майстор Захари Иванов 
За каузата „Помогни с таланта си на младо дарование!" бе поканен майсторът на 

бусенска керамика Захари Иванов. Събраните средства - 675 лв., ще подпомогнат 13-
годишния Николай Огнянов, ученик в седми клас на Националното училище по изкуствата 
„Панайот Пипков" в Плевен. Момчето е в клас със специалност „Български танци". 



S Спортен клуб "Спартакисти - здраве за всички" взе участие в празника на 
плодородието в с. Чавдар. Тази година събитието беше с благотворителна цел в 
помощ на пострадалите от наводненията в община Карлово. НЧ "Съгласие 1869", 
което подсигури транспорта на спартакистите за участието им в благотворителната 
акция. Всички възрастни хора от клуба продължават да ползват безвъзмездно 
читалищната база три пъти седмично. 

S ФА „Мизия" участва в благотворителния концерт на Мото Коледа Плевен. 
S Библиотека на открито 
S 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... 

S Безплатно предоставяне на зала „Емил Димитров" за: 2 концерта на НЧ „Хр. Ботев", 
Концерт на ИНУ „Хр. Ботев", конференция на Областната организация на 
пенсионерите и др. 

S Инициативите и дейността ни бяха отразявани от националните медии: БТА, БНР, 
Дарик радио, списание ББИА и др. 

Приложение 1: Дейности по дати и Приложение 2: Онлайн изяви, са неразделна част 
от Доклада. 

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 


