О Т Ч Е Т
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ-1934г.” – гр.ВАРНА И
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО за периода
м.март 2012 - м.март 2013 год.
Месец декември 2012 год. ни донесе една голяма загуба-загубихме Стефан Желязков.
Един голям човек,един дълбок и нетрадиционен творец,един хореограф,който си остава икона
за хиляди семейства,хиляди танцьора,докоснали се до “неговата зала”,за десетките музиканти,
интерпретирали неговата “творческа глава”, същата тая, която създаде възможното за
надграждане на любителското с професионалното. Няма в България творец от читалище с
такова творчество – истинско, различно, изпипано - като ала професионален ансамбъл “Филип
Кутев” или ансамбъл “Тракия”сюжет, фабула, музика, костюми, дизайн, великолепни танцьори.
Иманентно нашето читалище се свързваше с него – казва се “Отец Паисий”- чува се
Стефан Желязков. Двадесет и две години беше тук – нищо, никога не е искал. Искаше само
зала, добри музиканти, време за работа и спокойствие.
Мисля, че всички ние – ръководство, танцьори и музиаканти, му дадохме възможност да
развие най-творческите си години. Което Стефан Желязков остави тук, при нас-ще се развие и
обогати – за това има и воля и човешки ресурс. Не случайно след Решение на Настоятелството
се създаде Танцова Школа “Стефан Желязков”, обявена на рождения му ден – 4 февруари.
Предстои вземане на разрешение от Община Варна за поставяне на паметна плоча на входа на
читалището,заявили сме искане за награждаване на Стефан Желязков с Награда “Варна” през м.
май.
По инициатива на всички танцови формации, музиканти и приятели, ще се съберат
средства за изработване и поставяне на паметник на неговия гроб.
Дами и господа,
Изтеклият период беше много динамичен, свързан с различни по характер усилия за
поставяне и изпълнение на основни акценти в нашата работа – от една страна – в художественообразователен и информационен план,и от друга – финансова политика,даваща гаранции за
издръжката и в някаква степен ремонтни дейности и обогатяване на материалната база.
Не е тайна,че всяко читалище в България от години се спасява само-каквото успее да си
направи, да икономиса, да създаде, изгради.
ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
В нашето читалище функционират: Библиотека, 5 фолклорни танцови формации,фолклорен
оркестър, 3 музикални школи – пиано ,цигулка и китара, ателие за изящни и приложни
изкуства, детски клуб,
Като наематели, с художествена дейност ,в залите ни творят Детска вокална група “Бънджи
сингърс”, 2 балетни формации – “Лидер” и “Карма”, звукозаписно студио, фитнес клуб и
периодични културно-образователни курсове
ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
БИБЛИОТЕКА
Библиотеката се стреми към осигуряване на два вида услуги-за обмен на документи на хартиен
носител и доставката им по електронен път. Като потребители на 5 броя компютри, в т.ч –
мултифункционално устройство и мултимедия, по инициативата “Глобални библиотеки”,ние
утвърждаваме нашата позиция в региона – една съвременна библиотека,с модерна
информационна система за обслужване. През 2012 година библиотекарят – Галя Николова
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премина още 2 модула за специализация.Запазиха се тенденциите за увеличаване на
посетителите и ползвателите на компютърна техника – над 250, като повече от половината
обучени по своите индивидуални изисквания, в т.ч. – ел.поща, ползване на социална мрежа,
работа с конкретен софтуер, търсене на работни места,пътувания, здравна информация. През
тази година нашата библиотека кандидатства по проект ”Българските библиотеки –съвременни
центрове за четене и информираност” към МК. Работата и усилията ни бяха оценени по
достойнство и успяхме да получим средства за книги в размер на 2210 лева. За 2012 година,
включително и от бюжета на читалището, общо сме закупили 256 тома нови книги. Продължава
нашето ползотворно сътрудничество с ученици от училищата от района. През м.април
участвахме в националната кампания “Маратон на четящите хора”,посветена на
Международния ден на книгата и авторското право. Най – активни и атрактивни бяха, разбира
се, децата от Детски клуб ‘Многознайко”.
Статистика:
Читатели: Общо 151
Отчислени – 500 тома
Наличност – 19 000 тома
Абонамент – 9 издания
Нашата библиотека е съвременна,развива се,необходим е бъдещ оптимален бюджет за
делността й,нещо което Настоятелството осъзнава и ще направи. Оценяваме с много добра
оценка работата на библиотекарят – Галя Николова - един сериозен,опитен и с иновативно
мислене, специалист.
ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ
Към настоящият момент функционират:
- ФТТ”Родина” – 50 танцьори
- ДТА”Зорница” – 40 танцьори
- Подготвителна група- 40 деца
- Школа за БНТ – 40 деца
- Група за фолклорна релаксика – 25
- Фолклорен оркестър “Жар” – 7 оркестранти
През цялата 2012 година фолклорните формации на читалището се радваха на много
изави,пред многобройан публика.Продължи дейността си СЦЕНА ФОЛКЛОРЕН ТЕАТЪР,
имаше много концерти - благотворителни и свързани с празничната календарна система.
Два бяха акцентите през годината:
25 годишнината на ДТА “Зорница” –“Гори, гори огънче”
1 юни в Летния театър – един грандиозен концерт,с прекрасни водещи, мултимедия,
възторжени аплаузи, романтичен коктейл за бивши танцьори.
Спектакълът “Пуста младост, сватба недолюбена” – 5 май
Един истински шедьовър на Стефан Желязков. Майсторски разказ, с блестящи изразни
средства и още по-блестящи изпълнители, под звуците на една фантастична музика на
Йордан Данев.
Само за този спектакъл Стефан Желязков заслужава Награда “Варна.
Фолклорният сегмент е най-важният от творчески и финансов аспект, поради което
Настоятелството взе следние кадрови решения- назначихме дългогодишния помощник Матрин
Костов за хореограф на щатна бройка и подготвяме Дияна Димитрова за ръководител на
детската формация. Основен хореограф, въпреки своята заетост си остава Даниела Колева.
Искам да уверя всички деца, родители и екип, че Настоятелството ще направи и за в бъдеще
всичко възможно да има приемственост, да се съхранят формациите и да се запази духа и
марката – ФТТ”Родина” и ДТА”Зорница”, НЧ “Отец Паисий”-1934.
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МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ
Школа по пиано
През миналата година школата по пиано, ръководена от Дарина Христова работи със своите
ученици за успешното усвояване на учебната програма, за концертните и конкурсните изяви,
подготовката за кандидатстване в НУИ”Добри Христов”, за популяризирането на музикалната
школа при читалището в детските градини и училищата на града.
Изяви:
Мартенски концерт от ансамблови изпълнения, майска продукция по пиано, общ читалищен
концерт „Здравей лято”, концерт „Българска музика”, посветен на Деня на народните будители,
декемврийска продукция, Коледен концерт. Ученикът Спас Петков участва и беше награден с
грамота на Международния конкурс „Звездна дъга”. За тази учебна година в НУИ”Добри
Христов” бяха приети 5 наши ученици: 3 за първи клас пиано, 1 за трети и 1 за пети клас. В
момента музикалната школа по пиано обучава 19 ученика.
Оценяваме с много добра оценка работата на школата и нейния ръководител – Дарина
Христова. Тя е един талантлив, всеотдаен и обичан музикален педагог.
Школа по китара
От м. февруари 2012г. се формира школа по китара, където досега са преминали 20 ученика.
Към настоящия момент са 16. Ния Керанова беше приета в НУИ”Добри Христов”. Макар и с
малък опит и история, явно тази школа ще се развива и трябва да дадем добра оценка за таланта
и вдъхновението на нейния ръководител Калин Момчилов, който успешно се вписа в
художествения екип на читалището.
Школа по цигулка, пиано/ кийборд/
Годината започна с обучението на 3 деца по цигулка и 9 деца по пиано - кийборд. Учебната
2011/2012 завършиха 5 деца по цигулка и 11 по пиано – кийборд. Една ученичка беше приета в
първи клас, специалност пиано в НУИ”Добри Христов”, с успех отличен 5,75. В настоящият
момент в школата се обучават 5 ученика по цигулка и 7 по пиано – кийборд. Читалищното
настоятелство дава много добра оценка на ръководителя на школата – Людмила Николчева за
нейния професионализъм и педагогически талант.
ДЕТСКИ КУБ „МНОГОЗНАЙКО”
Клубът завърши учебната 2011/2012 година с 72 деца. В момента в него се обучават 78 деца на
полудневен образователно - възпитателен режим, организиран на две смени. Обучението на
децата е свързано с усвояване и затвърждаване на знания, умения, понятия и представи от
основните направления на предучилищното образование – български език, математика,
ориентиране в природата, социално ориентиране. Като неразделна част от това, под
ръководството на специалисти, децата
учиха английски език, музика с движения и
изобразително изкуство. С голям интерес и желание възпитаниците на Клуба се включиха в
маратона на четенето, в концерти, открити уроци и изложби. Събития: „Разговор с Баба Марта”,
„Милия поздрав за мама”, „Великденски концерт”, открити уроци. Състезанието „Знаещите
палавници” се превърна в едно голямо предизвикателство и донесе много емоции сред
„многознайковците”. В този план бяха и емоциите им по време на карнавалът с маски и големия
коледен концерт. Ще дадем много добра оценка за доказаните наши учители-педагози Виолета
Делчева, Севдалина Демирова, Жени Тодорова, и Нели Димитрова. Разчитаме на тези наши
колеги, поощряваме ги, защото благодарение на техния труд, спокойствие и детелюбие, ние се
радваме на изключително успешно начинание – помагаме в перманентната криза за места в
общинските детски заведения на града – нещо, което многократно е оценено от Общинското
образователно ръководство.
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СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
Предвид общата финансова криза, трудностите по набиране на средства, строителноремонтните дейности в читалището се свеждаха до незначителни разходи по освежаване и
малки ремонти. Потърсеното допълнително финансиране чрез МК, в размер на 2 600лв., не
получи положителен отговор. Последната вноска по обзавеждането на гримьорната за 1 320лв.
разплатихме коректно към изпълнителя.
КАДРОВА ПОЛИТИКА
При субсидирана численост от 9,5 щата, в читалището работят 12 души. В началото на
творческия сезон, за обезпечаване на работата, бяха назначени на граждански договори 16 души
– специалисти и обслужващ персонал, с различна заетост и продължителност на договорите.
Възнаграждението на персонала не е променяно от пет години. Въпросът е сериозен и трябва за
него да се коментира. Заплатите на нашите работещи са над средните за съответния бранш в
други и аналогични структури – културни институти – учител, хореограф, корепетитор,
ръководител курсове , школи, библиотекар, секретар. Това в никакъв случай не предпоставя
Настоятелството да не търси възможности за увеличаване на трудовите възнаграждения на
щатния и хоноруван персонал. Ако имаме гаранции за регулярната държавна субсидия и при
добър разчет на разходите, в едно от следващите заседания Настоятелството може да разисква
тези въпроси целево. Проблемът със заплатите си е национален – няма щедър работодател и
доволен работник. Разбира се – всичко трябва да бъде огледано при максимална доза
предпазливост, и нещо много важно – да не е само и единствено на таксите от родители или
увеличаване на наемите от наемателите. И в двата случая ефектът ще е дефект. От решаващо
значение е регулярната субсидия – и като размер, и като срокове.
ГРИЖА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛА
За дейностите по художествения афиш бяха потърсени целеви средства, спонсорство и дарения
от Община Варна, физически и юридически лица. Получихме дарения за над 3 500лв. за двете
събития – „Пуста младост, сватба недолюбена” и „Гори, гори огънче”. Чрез средства от
благотворителен концерт и фирма „Дилком”, се допълни гардеробът на фолклорните състави.
Бяха за купени нови репетиционни облекла за Подготвителната група, нови сукмани и елеци за
ФТТ”Родина”. Нови 256 тома за библиотеката и 9 периодични издания. Организирахме
двудневна екскурзия до Габрово за целия екип, в т. ч. – настоятелство и проверителна
комисия.закупени бяха прахосмукачка, ел. уреди, DVD плеър. Направени бяха подаръци за
децата празнични поводи.подобрихме визията на читалището с нови стикери светеща табела.
Изработиха се стойки за велосипеди, предстои да бъде довършен и пуснат сайт на читалището.
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
Общо за периода имаме приходи в размер на 198 931лв, от които от такси 82 821лв., или
41,63%, от наеми – 33 477лв., или 16,82%, от субсидии – 54 872лв., или 27,58%. Останалите –
13,97% са от такси, членски внос, възтановени консумативи, продадени билети, реклама и
наличност от предходна година. Налага се веднага изводът – таксите на нашите деца са основно
приходно перо. Не държавата, не наемателите, а родителите плащат за това да има читалище.
Разходи:
196 632 лева
По пера:
 Възнаграждения на персонал – заплати, лекторски, хонорари и вноски – осигурителни,
здравни и ДЗПО – 118 359лв., което е 60,19%.
 Ел. енергия, газ и вода – 40 720лв., или 20,70%.
Финансовата година приключваме със загуба от 7 959лв. от стопанска дейност и с 3 316 лв. от
нестопанска дейност.
РАБОТА С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
В стила на Ръководството е да се работи коректно и ползотворно с всички органи, структури и
организации, имащи касателство към художествено-творческата, образователно-възпитателната
и информационна дейност.
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Едва ли от тази трибуна ще достигнат нашите благодарности до национални и местни органи,
но нека да започнем с Министерство на културата, нека да продължим към Община Варна –
кмет, заместник кмет, Общински съвет, Дирекция „Култура и духовно развитие”, общински
съветници от от ПК, кметство район „Приморски”, специалистите от РЕКИЦ, на колегите от
културните институти, браншови организации, на редица печатни и електронни медии.
Нашето читалище е водещо в града. То има много приятели и това не е случайно. Тук винаги е
имало една особена атмосфера, един особен мирис на работа, на пот, на творчество.
И няколко думи за двигателя на читалището – секретаря – Даниела Колева.
И тези, които се мусеха, когато тя се мръщеше – вече отдавна не го правят. Даниела Колева
иска всичко да става веднага, или като е модерно – „Нещата трябва да се случват сега и
веднага”. Разбира се „Панта рей” – „Всичко тече-всичко се променя” … При нея промените по
посока на взискателност и упоритост не се променят – тя е лакома за работа – и творческа и
организаторска. В тази си непримиримост преобрази читалището, при това не толкова с много
средства, а с чувство за визия, естетика и блестяща организираност. Разбира се, със своите
прекрасни помощници – нашите родители, много наши приятели и, разбира се – танцьорите.
Сега при липсата на Стефан Желязков и е много трудно – във всякакъв аспект. Надявам се
младите хора около нея да са пълноценни, танцьорите – коректни, имаме един стабилен
корепетитор, в лицето на Митко Митев, имаме и застанало зад нея Настоятелство – все условия
да се продължи успешно напред. Мисля, че Даниела Колева е изключително силно момиче и ще
се справи и с този удар. Настоятелството правилно отложи всички мисловни процедури по
кадруването във формациите за този творчески сезон.
Работа на Настоятелството и Председателя.
През този отчетен период Настоятелството беше в състав от 9 души – изявени и доказани в
своята област специалисти – икономика, право, мениджмънт, педагогика, стопанска дейност.
Какво ни кара да идваме в читалището?
Най – малко 3 неща – любов към художественото, децата, пристрастие към духовното в някаква
степен връзка конкретно с това читалище или художествени ръководители от неговия екип.
Всеки един от нас е помогнал, с каквото е могъл. Не искам да изтъквам конкретни имена, както
съм го правил на други събрания. „ В читалището се влиза, за да се дава” – така са написали
миналия век читалищните дейци.Искам да благодаря на колегите, от Настоятелството, както и
на колежките от Проверителната комисия за свършеното за този период. Изкушавам се да
квалифицирам, тук и сега, нашите ръководни и контролни органи като образец и без аналог
сред родните читалища.
Две думи за Председателя
Много пот съм лял тук, мило ми е читалището, радвам се, че направихме добър екип, че има
мир и сговор, тук се твори, че за нас се говори, нас ни снимат, нас ни канят, радвам се, че Клуба
на самодееца „Орфей” е факт. Искам да благодаря на приятели наематели – няма да ги
изброявам. Те са част от екипа на читалището – всички техни възпитаници са и наши. Тяхната
коректност се оглежда в нашата почтеност – мисля, че сме си взаимно полезни.
Лесно се работи с умни, точни, кръвни хора.
Нека да откроим няколко имена: Людмила Стойчева, Иван Михайлов, Снежана Русева, Тянко
Стоев, Елена и Тодор Ангелови, Нели и Живко Баеви, Марияна и Станислав Колеви, Ани
Иванова, Деспа Тодорова, Тодорка Комитова.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОДКРЕПАТА И УСИЛИЯТА НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ ДА Е
ЗНАЙНО, ТЪРСЕЩО И КРАСИВО.

ПЛАМЕН ПИСАРОВ
Председател на НЧ”Отец Паисий -1934г.” – Варна
21 март 2013 год.
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