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ОТЧЕТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ДИНЬО П. СИВКОВ – 1870”- гр. НОВА ЗАГОРА
ЗА ПЕРИОДА ФЕВРУАРИ 2017 – МАРТ 2018 г.
Докладът за дейността на Народно читалище „Д.П.Сивков-1870” – Нова
Загора има за цел да информира читалищните членове за изпълнението на
дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност,
културния календар, реализираните проекти и внесените отчети за дейността
през 2017 година.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА
ОТМИНАЛИЯ ПЕРИОД :
1. Обогатяване на културния живот в града и общината;
2. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. Работа с талантливите деца на Нова Загора в ОШИ „Илия Аврамов”,
концерти, фестивали и младежки дейности;
4. Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека;
5.Превръщане на читалището в информационен център;
6.Партниране с местното самоуправление за развитието на културните
процеси.
7.Взаимодействие и съвместна дейност с останалите културни институции,
учебни и детски заведения;
8. Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти;
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС В ЧИТАЛИЩЕТО.
Читалищни инициативи: Читалище „Д.П.Сивков-1870“ винаги се е
стремяло да отговаря адекватно на големите очаквания към него, като
институция не само създаваща и организираща културния живот в града и
общината, но и подкрепяща и подпомагаща всички значими събития в
културния живот на града. Задача, която невинаги е лесна за изпълнение,
но с отговорния и тих труд на всички, работещи в читалището, се постига
винаги. Настоящият доклад за дейността ще започне с малко статистика:
общият брой на читалищните изяви през 2017 г. е 68 на брой: от тях
концерти-14, срещи с творци и камерни форми-4, съвместни дейности
с училища, организации и други културни институти-26, лятна
школа-„Вълшебно лято в библиотеката“-2 смени с общо 50 деца, други
читалищни инициативи и чествания-23 на брой. Зад сухата статистика
обаче се крие творчески труд и стремеж към качество на събитията. Това е
критерият, по който ще се спрем на някои от тях.
На 2 март 2017 г., в навечерието на Националния празник на Република
България, по традиция НЧ „Диньо П. Сивков-1870” подари на
новозагорци един невероятен концерт спектакъл под наслов „На
бъдещите поколения за миналото разкажи…”. Внушението на
спектакъла бе, че всяка история има свое начало и трябва да се върнем
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много назад, при вечните корени на земята ни, за да почувстваме духа им в
душите си. В спектакъла имаше всичко: страшни времена и красиви
робини, малки еничари и насилници, Балканджи Йово и хубавата вярна
Гергана, Райна Княгиня и подвига на опълченците…Прозвучаха думите на
Апостола, а всяка една от сцените бе илюстрирана и с мултимедийно
излъчване. В спектакъла взеха участие Детски клуб „Млад родолюбец”,
Регионален клуб „Традиция”- Нова Загора, Клуб за народни танци
„Балига”, Фолклорна формация „Аеда” и ДЮФА „Загорчета”.
Изложба гоблени „Цветно вълшебство” бе открита на 22 март 2017 г. в
библиотеката на НЧ „Д.П.Сивков-1870” съвместно с членовете на Фейсбук
групата „Гобленарите на Нова Загора”, която включва различни по възраст
и професия жени, обединени от любовта си към изкуството да
създават красота със собствените си ръце. Освен традиционните гоблени
– 20 на брой, бяха изложени и предмети на приложното изкуство, които се
отличаваха с пъстрота и невероятна оригиналност и предизвикаха огромен
интерес. Възхищението на присъстващите предизвика най-младата
участничка Теодора Георгиева, която въпреки крехката си възраст е автор
на повече от 50 гоблена с разнообразна тематика. Спонтанно възникна и
идеята читалището да организира самостоятелна изложба на талантливата
госпожица, която ще се реализира в най-скоро време.
На 11 май 2017 г. във фоайето на първия етаж на НЧ „Д.П.Сивков1870“ бе открита традиционната изложба „Стефан Демирев - Майски
салон 2017“. Събитието бе открито от г-жа Златина Великова – един от
членовете на организационния комитет, която представи всички
художници. Г-н Атанас Зоев припомни историята на салона и спомена с
добро отишлите си от този свят творци – Стефан Демирев и Христо
Минчев – Стонса. В „Майски салон“ 2017 свои творби изложиха повече
от 13 художници. За наша радост все повече се увеличава броят на
младите творци.
По случай 1 юни - Международен ден на детето, Община Нова Загора и НЧ
"Д.П.Сивков-1870" организираха детско тържество под наслов „Аз
рисувам под небето“. Повече от 100 новозагорски деца от детските
градини и началните училища взеха участие в разнообразните игри,
които по наша идея бяха от времето на техните родители. Тържеството
откриха деца от детска ясла с танца си „Горска дискотека“. Включиха се и
участниците от театрална студия „Тракия вижън“ - облечени с
националните носии на деца от всички краища на света, както и с костюми
на приказни герои. Емоциите бяха заразителни, а наградените в конкурса
за рисунка на асфалт истински горди от признанието. Всички малки
художници получиха грамоти за участие и спомен от емоционалния
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празник. В края на тържеството към небето полетяха разноцветни балони
– символ на детските мечти и надежди!
Верни на традицията достойно отбелязахме 180-тата годишнина от
рождението на Апостола! Развълнуваните участници рецитираха стихове
за героя, разказаха за неговата майка Гина Кунчева-родила най-юначния
син на България! Присъстващите чуха любимата песен на Апостола и
неизменното "Жив е той, жив е...". Преди да поднесат своите цветя, децата
дадоха своеобразна клетва "Васил Левски! Завинаги в сърцата ни!
Завинаги!" Честването продължи в библиотеката, където за децата от
Детски клуб "Млад родолюбец" и всички желаещи бе прожектиран
документален филм за Апостола.
Фотографията не е просто улавяне на мига, а начин на живот.
Фотографията не е "щракване" на един обект, а представяне на своето
усещане за този обект - фотографията е език на душата…“Това беше
мотото на финалната вечер на фотоконкурса, организиран от НЧ
„Д.П.Сивков-1870“. На 30.11.2017 г. сред прекрасните фотоси на
наградените и отличените във фотоконкурса, подредени в постоянна
изложба, бяха връчени наградите на победителите. Но преди това
равносметката: във фотоконкурса „Улови мига“2017 взеха участие 22
любители фотографи от различни краища на България, сред които София,
Варна, Стара Загора, Добрич, Монтана и др., което дава основание той да
бъде наречен национален. Снимките, които журито разгледа и оцени, бяха
над 120, с изключително разнообразна тематика: портрети, пейзажи,
градска среда, цветя и животни…Тричленно - компетентно и изключително
отговорно жури, работи безвъзмездно в подкрепа на фотоконкурса.
Всички присъстващи изразиха желанието си фотоконкурса да продължи
своето съществуване. Спонтанно се зароди и идеята да се проведе
практически курс за обучение на деца, интересуващи се от фотография.
Събитието доказа, че добрите идеи раждат още по-добри резултати.
Съвместни дейности с училища, организации и други културни
институти.
През отчетния период читалището е участвало в 26
съвместни събития. Така ние осъществяваме ролята на институцията
„читалище” в съвременния свят. С нашата помощ, активно участие и
техническо съдействие се осъществиха
 Издигането на Националния флаг по случай 3 март – Национален
празник на Р България
 Откриването на Паметника на Освободителите в града ни
 Панаира на занаятите по случай Празника на града
 Значимите за града ни събития – Личност на годината и Спортист на
годината
 Запалването на елхата и благотворителния Коледен базар
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 Юбилейния концерт на ДГ № 7
 Годишните концерти на ДЮФА „Загорчета” и танцова школа „Ол
степ”

провеждането на Благотворителния концерт на БЧК в подкрепа на
сираците абитуриенти

традиционните конкурси „Глас на Нова Загора“, „Талантите на Нова
Загора“, фолклорното надпяване „Загоре пее“, традиционните прегледи на
любителското изкуство, Националния поетичен конкурс Нова Загора,
Националния фестивал на любителските театри, традиционните турнири
по футбол, борба, шах и много други културни и спортни събития.
Гостуващи състави:
На своята сцена през 2017 г. читалище „Д.П.Сивков-1870” е приело 12
гостуващи състава.

Традиционно най-многобройни бяха театралните постановки, в
които новозагорската публика има удоволствието да се срещне с Калин
Врачански, Тончо Токмакчиев, Александър Кадиев, Екатерина Евро и др.
За съжаление, все по-често се случва представленията да падат, факт,
който е неприятен за всички, но е продиктуван от все по-засилващите се
икономическите интереси на театрите и частните театрални трупи.

През месец декември имахме щастието да съпреживеем концертите
на обичания Руслан Мъйнов и ансамбъл „Филип Кутев“

През месеците април, май и юни новозагорци имаха възможността да
гледат най-новите български и световни премиери на филми. За съжаление
те традиционно преминаха при изключително ниска посещаемост.
Подробна информация за всички тези прояви, както и богат снимков
материал може да се видят на сайта на читалището.
Читалищен театър
И през 2017 година бе спазена традицията пролетта да бъде времето на
поредната премиера на читалищен театър. На 19 април присъствахме на
комедията „Сако от велур“, представена от театралния състав при НЧ
„Диньо Петров Сивков – 1870“ в Нова Загора. Предизвикателството пред
режисьора Стефан Делев и нашите театрали отново бе голямо. В една от
най-играните пиеси на Станислав Стратиев Делев пресъздаде цяла палитра
от карикатурни образи, изграждайки ги в един сюжет на абсурди. Пиесата
имаше своите 7 представления. През месец юни бе представена пред
журито на Фестивала на любителските театри в град Нова Загора, а през
месец октомври Читалищният ни театър взе участие в Национален
фестивал на любителските театри в град Самоков „Театър без граници“.
Постановка изключително много впечатли и публиката, която реагираше
бурно по време на представлението, и
журито, което сподели
възхищението си от представянето на актьорите и режисьорските решения
на Стефан Делев. Съвсем закономерно дойдоха и наградите:
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Специалната награда за най-добър спектакъл на Община Самоков!
Награда за режисура за Стефан Делев!
Награда за най-добра женска роля за Диана Динева!
Номинация за голямата награда за цялостно представяне на името на
"Отец Паисий".
Номинация за сценография.
Номинация за най-добра мъжка роля на Милко Русев.
В момента тече подготовката на новата пиеса „Двубой“ по Вазов, коятоне се съмняваме, отново ще поднесе изненада на новозагорската публика.
В края на месеца предстои участието на Милко Русев и Румяна Петрова с
камерната постановка „Лодка в гората“ в Балканския театрален фестивал
на камерните форми за непрофесионалисти "Езоп - свободата на роба",
организиран от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" 1924-град София. От сърце
им желаем успех!
ДЕЙНОСТИ: Библиотечна и информационна дейност
Библиотечното и информационно обслужване на населението е
основна задача на читалището. В настоящия момент библиотечният фонд
наброява 120 662 тома. Закупената нова литература за 2017 г. е 910 броя.
От тях 645 закупени със собствени средства , 217 дарения от читатели,
местни и гостуващи автори. Абонираните ежедневници и периодични
издания за 2017 г. са 34 на броя, с 5 повече от предходната година, за да се
отговори на потребностите на хората, ползващи редовно изданията на
периодичния печат в читалнята. Читателските посещения за годината общо
са 20 241 бр., от тях 17 409 в библиотеката и 2 832 в интернет залата.
Реализирани библиотечни инициативи не би трябвало да се отчитат
механично и само по брой, а по качеството, оригиналността и
иновативността им. За отчетния период са проведени

5 срещи и представяния на книги на български автори.
 Старозагорската поетеса Мария Донева гостува на децата, включени в
Проекта „Да приемем различните от нас“ и представи по изключително
непринуден и забавен начин своята нова книжка „Заекът и неговата
мечта“, а вечерта под мотото „Любовта идва в Нова Загора“ , тя се
срещна с новозагорската публика по случай 14 февруари – Ден на
влюбените.
 Детската авторка Стефка Данева представи книжките си „Дружка“,
„Рано слънцето събудих“ и „Слънчови деца“ пред ученици от СУ “Иван
Вазов“
 Представянето на книгата игра на Яница Маринова „Крем карамел“ бе с
участието на деца от начален етап на СУ „Христо Ботев и се превърна в
демонстрация за иновативен подход при обучението на децата за
учителите от начален етап в общината. Амбицията на екипа на
библиотеката е в организираните дейности да се включват деца от
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различни възрасти и с различни потребности, както и да има
практическа полза от тях.
 Изложбите, подготвени от екипа на библиотеката са 7 на брой:
 Традиционната изложба на
мартеници „Баба Марта бързала,
мартенички вързала“, изработени от новозагорски ученици;
 Кулинарна изложба от традиционни ястия за трапезата на Сирни
заговезни;
 Изложба на бутурници със съдействието на Градски музей;
 Изложба на гоблени по случай 22 март
 Кулинарна изложба по случай Великден, съчетана с работилница за
боядисване на яйца;
 Изложба „Специални колекции-ръкописи, старопечатни книги, редки и
ценни издания“;
 Изложба на рисунки и предмети от приложното изкуство, създадени от
децата в лятна занималня „Вълшебно лято в библиотеката” и др.
 Витрините, представящи нови книги, годишнини на български и
световни автори, както и традиционни празници са 38 на брой, затова
ще посочим само някои от тях: Изложба-витрина 95 години от
рождението на Блага Димитрова; 130 години от рождението на Димчо
Дебелянов; 105 години от рождението на Яна Язова /Люба Ганчева/; „И
смехът е утеха“ –сатирични стихове и броеве на в. „Стършел“; 109
години Независимост на България; 96 години от кончината на
Патриарха на българската литература Иван Вазов; 135 години от
рождението на Санда Йовчева; изложба-витрина „Живеем заедно,
празнуваме различно“ – празниците на различните етноси; периодични
изложби на нови книги и др. По този начин бяха отбелязани Денят на
Освобождението, Денят на българската просвета, култура и на
славянската писменост; Денят на Ботев и загиналите за освобождението
на България;
Като полезни и вече наложили се инициативи можем да посочим:
Подвижната библиотека по случай Седмицата на детската книга,
станалото традиционно отбелязване на Световния ден на книгата,
включващо награждаване на номинирани читатели в различни категории,
безплатно издаване на читателски карти и инициативата „Библиотекар за
един час”, в която ученици с огромен ентусиазъм работят заедно с
библиотекарите. И тази есен във връзка с началото на учебната година
нашето „Пътуващо сандъче” гостува с любими книги на началните
училища и детски градини.
 През 2017 г. във вече традиционната и утвърдена инициатива
„Вълшебно лято в библиотеката”, взеха участие 50 деца,
разпределени в две групи
с ръководители Велина Минкова –
библиотекар Детски отдел и началните педагози Евгения Цончева и
Виктория Георгиева. Заниманията се провеждаха в две смени от 20
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юни до 31 юли 2017 година. Освен четенето на приказки и работата по
подобряване на писмената култура, лятната школа се стреми да става
все по-интересна за децата, вкарвайки разнообразни занимания – като
спорт, кулинария, приложни изкуства и др. Децата от школата се
включиха с огромен ентусиазъм в честването на рождението на
Апостола на свободата, като изнесоха рецитал пред паметника на героя.
 Много са новите идеи, но няма как да не споменем две от тях:
 Поставянето на къщички за книги „Вземи/Върни”съвместно с
Община Нова Загора, като така и нашият град се присъедини към
Little Free Librari - движение за свободна размяна на книги, която се
осъществява чрез поставяне на малки къщички с безплатни книги на
публични места. По идея на екипа на библиотеката това бе начинът
да се отбележи 23 април – Световния ден на книгата и авторското
право.
 На 28.04.2017 г. с участието на началните училища от града ни
“Карнавал на приказните герои“ огласи откритата сцена в градската
градина. Това бе една от многото прояви в седмицата на Детската книга.
На сцената оживяха приказни герои, любими на поколения деца. В
проявата се включиха с драматизации на откъси от приказки децата от
Школа по театрално изкуство „Тракия вижън“. Много емоции и веселие
предизвикаха изпълненията на малките актьори, както за тях самите,
така и за публиката. Желанието на всички бе Карнавалът да стане
ежегоден, а заявка за участие подадоха и детските градини.
 През месец септември 2017 г. в библиотеката гостува фирма „АЯ
Мсълюшънс” ЕООД, която предостави решения за дигитализация на
всички видове документи до формат А2+, за опазване и съхраняване на
оригиналите в различните институции. На доброволен принцип, в
продължение на две седмици, представители на фирмата проведоха
безплатно обучение в библиотеката за работа с новия скенер Elar SKAN
A2.
 През месец октомври в рамките на инициативите на Европейската
седмица на програмирането (15-23 октомври), за втора поредна година,
Библиотеката в партньорство с РБ „Сава Доброплодни”, организира
обучение на деца по програмиране с робота Финч. Тази година в
обучението „Първи стъпки в програмирането” взеха участие ученици
от 5-ти клас на СУ „Христо Ботев” от кръжока по „Информационни
технологии”;
 През 2016 година читалищната библиотека спечели проект към
Фондация
„Глобални
библиотеки
–България”,
сесия
2
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”
съвместно с СУ „Иван Вазов” – Нова Загора. „Да приемем
различните от нас”. С организирането на пресконференция и
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презентация на електронна книга за отчитане дейността по Проекта,
той бе успешно финализиран, а в ползата за децата от малцинствата,
обхванати при неговата реализация, сме убедени всички.
Насоки за развитие: Екипът на библиотеката се стреми към
непрекъснато обновяване и обогатяване на библиотечните колекции и
съвременни информационни ресурси и услуги. След поредното обновяване
на софтуера се постигна непрекъснат 24 часов достъп до електронния
ресурс на библиотеката.
Стремежът е в дейностите да се включват деца от различни възрасти,
етническа принадлежност, учебни заведения и интереси. Приоритетна
дейност са задачите, свързани с краеведската дейност, съвместно с местния
музей и децата, работещи по темата в училищата, както и формиране на
навици за четене и насърчаване на четенето сред всички възрастови групи
и най-вече у децата от най-ранна възраст; приобщаване на най-малките (2 –
7 г.), към книгата и библиотеката, заедно с техните родители, в първите им
години преди започване на училище; непрекъснато обучение на хората в
зряла възраст за формиране на информационна грамотност; използване на
всички форми за повишаване квалификацията на библиотечните
служители.
ДЕЙНОСТ НА ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА „ИЛИЯ АВРАМОВ”
През 2017 година в ОШИ „Илия Аврамов” са се обучавали 108 деца от
3-ма преподаватели на щат и 6-тима на хонорар.
Многобройни са изявите на ученици на концертния подиум. С тяхно
участие се осъществяват всички празници и чествания в града.

Спазвайки добрите традиции, школа по изкуствата организира
подобаващо закриване на учебната 2016/2017 г. и откриване на учебната
2017/2018 г. с концерти на откритата сцена в градската градина. Огромно е
вълнението и на малките изпълнители и на техните преподаватели и
родители при тези изяви.

В навечерието на един от най-големите християнски празници
Коледа се провеждат традиционните продукции на всички класове. Това са
празници за участниците и тяхната публика. Подобни продукции се
проведоха и през месец май 2017 г. Похвална е работата на
преподавателите в тази насока – изявите на децата са най-доброто
доказателство и оценка на техните преподаватели. Сигурни сме, че всички
присъстващи в тази зала си дават реална сметка за допълнителните усилия,
които изисква подготовката на подобни изяви, както и факта, че само така
се готвят изпълнители.

През месец април бе осъществена клавирна вечер под наслов „105
години Парашкев Хаджиев“ с децата от Клас „Пиано“ с преподавател г-жа
Андония Спасова. Подобни тематични вечери са запазена марка на Школа
по изкуствата и Клас „Пиано“.
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На 13 май в Школа по изкуствата бе награждаването на отличените в
Конкурса за детска рисунка „Светът през моите очи“, съчетано с изложба
на децата от Клас „Изобразително изкуство“.

За поредна година бе организиран и Регионалния песенен конкурс
„Глас на Нова Загора”, където се дава шанс за изява пред публика на
талантливите новозагорски деца. Тази пролет той се проведе в два
последователни дни – от 24 до 25 април, на голямата сцена на НЧ „Диньо
П. Сивков - 1870”. В дванадесетото издание на „Глас на Нова Загора”,
провеждано под патронажа на народния представител в 44-то Народно
събрание Галя Захариева, се включиха 50 индивидуални изпълнители и 13
камерни състава. Те се състезаваха в 2 категории – популярно и народно
пеене в 4 възрастови групи. Данелия Иванова от Клас „Народно пеене“ бе
избрана за "Глас на Нова Загора 2017", а с едногодишна стипендия за
обучение в школата по изкуства, осигурявана от г-жа Захариева, бе
наградена талантливата Йоанна Атанасова в клас „Поп пеене” при ОШИ
„Илия Аврамов”.

От няколко години по идея на г-жа Спасова се организира особено
полезна среща концерт „Млад пианист” между възпитаниците на
музикалното училище в град Стара Загора и клас „Пиано” на ОШИ „Илия
Аврамов”. През 2017 г. домакини бяхме ние и с помощта на Община Нова
Загора събитието премина особено красиво в изискана обстановка, а
децата и техните преподаватели си заминаха с красиви спомени от нашия
град.

1 ноември – Денят на будителите бе отбелязан в града ни по
изключително подходящ начин. „13 години обич“ бе надсловът на
благотворителния концерт спектакъл на Фолклорна формация „Аеда“, с
ръководител Велина Стайкова – дългогодишен преподавател в ОШИ
„Илия Аврамов“. Обичта към песента и фолклора, събра на сцената бивши
и настоящи възпитаници на състава. Събраната сума от близо 2 000 лева
ще бъде използвана за изработка на народни носии за формацията.

Годината завърши по изключително приятен и показателен начин
повече от успешно за Школа по изкуствата с изявата на нейните
възпитаници от класа по „Поп пеене” в благотворителния Рождественски
концерт под патронажа на дамите от Инер Уил клуб – Нова Загора. В
концерта тази година се включиха бивши възпитаници на школата,
понастоящем ученици в музикални училища, чиито изпълнения бяха на
изключително ниво. Тук е мястото да благодарим на организаторите за
вниманието и подкрепата към талантливите деца на града ни.
През 2017 година продължи изключително успешното представяне на
възпитаниците на школата в различни конкурси. Ще отбележим само
фактите: 3 международни конкурса с извоювани 3 лауреатски награди,
7 първи, 3 втори и една трета награда. От участие в 8 национални
конкурса равносметката е 2 специални награди, 40 първи награди, 23
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втори награди и 9 трети награди, от участието в два общински
конкурса наградите са общо 19.
Основни насоки за бъдещата работа на школата:
1. Основен приоритет в работата остава попълването на оптималния
брой деца в отделните класове.
2. Откриване на нови класове, отговарящи на широкия интерес на
подрастващите.
Административна дейност и материална база
Действията на Читалищното настоятелство за финансово
стабилизиране на читалището чрез оптимизирането на работата и
заеманите щатове са постоянни и отдавна известни. От полагащите се 24
субсидирани бройки през 2017 г. реално са заети 16, като в Школа по
изкуствата 6-тима преподаватели са на хонорар. След приключване на
едногодишната Програма за обучение и заетост на продължително
безработни лица бе назначен библиотекар в Заемна за възрастни. По
същата програма от октомври 2017 година читалището има наети две лица
на длъжност „хигиенист“ и по този начин се разреши огромен проблем с
поддръжката на хигиената в огромната сграда, както и реда и нормалното
протичане на събитията в обекта. Успешната работа с Дирекция Бюро по
труда – град Нова Загора ще продължи и занапред, като намеренията на
читалището са за подобряване на обслужването в библиотеката да се
назначи още един библиотекар по програма в близките месеци. След
разпределение на субсидиите за 2018 г. от Община Нова Загора бе
отпуснато финансиране за 1/2 допълнителна бройка, факт, който ще се
отрази положително върху бюджета на читалището.
През 2017 г. бяха извършени следните ремонтни дейности:

Библиотека - в Отдел Читалня е извършено боядисване и смяна на
подова настилка.. В Горно книгохранилище е извършен частичен ремонт
на северната стена – изтъргване на мазилка, шпакловане и боядисване.
Бившият отдел „Изкуство” се преустрои в конферентна зала. / за
представяния на книги, срещи, обучения /В помещението бе направена
смяна на дограмата, на осветителните тела и на подовата настилка.

Защитени проекти: „Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони: Eвропа инвестира в селските райони”. Народно
читалище „Диньо Петров Сивков – 1870” спечели проект по „Програма за
развитие на селските райони” (ПРСР) 2014 – 2020 г. След отправена
покана от Министерството на земеделието, храните и горите,
председателят на читалището Георги Николов подписа договор за
изпълнението му на 28 септември 2017 г. с Държавен фонд
„Земеделие”. Проектът „Доставка на оборудване за НЧ „Д. П. Сивков –
1870” е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура от мярка 7 „Основни услуги и
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обновяване на селата в селските райони за периода 2014 – 2020 г.” от
ПРСР, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Проектното предложение беше подадено на 30 септември
2016 г. и почти една година по-късно започва неговото изпълнение.
Дейностите по проекта са: доставка на сценично осветление за зала,
монтаж на оборудване за сценично осветление; доставка на озвучаване за
зала, мобилно осветление, сценичен подиум, мобилно озвучаване и монтаж
на оборудване за озвучаване на зала. Проектът е финансиран от
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и е на стойност 314 814 лв. С реализирането на проекта
ще се създадат по-добри условия за организиране и провеждане на
разнообразни дейности и инициативите на културните и образователни
институции, на спортните и пенсионерски клубове на територията на
община Нова Загора. Ще се създадат възможности за реализирането на
повече и по-разнообразни културни събития, ще се подобри качеството им
и все по-широк кръг от жители на общината ще имат достъп до тях, като
по този начин ще се подобри качеството им на живот.
Насоки за развитие
Финансовото състояние на читалището е стабилно и се постига с
цената на икономии и пестелива издръжка. Въпреки увеличената държавна
субсидия и получената допълнителна половин щатна бройка през тази
година читалищното настоятелство е наясно, че трябва да се търсят и
други начини за финансиране.
Проблемите по стопанисването на огромната сграда се увеличават с
всеки изминал ден. Въпреки отпусканите в последните години немалко
средства и извършените ремонти, благодарение на Община Нова Загора,
належащ е ремонт на санитарните помещения в сградата /особено на втори
и трети етаж, където по-голямата част вече са неизползваеми/,
притеснителни са непрекъснати течове и влага, които съсипват вече
ремонтираните стълбища в административната сграда. Увеличават се
течовете във фоайетата. Проблеми създава и дограмата в южната част на
фасадата, която на места пропада и са се отворили големи процепи, както и
в административната част, където буквално се разпада. Надяваме се на
разбиране и помощ от Община Нова Загора за справяне с проблемите.
12 март 2018 г.
гр. Нова Загора
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