
OTЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 ГОДИНА 
на 

Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г." 
с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив 

ЯНУАРИ 
 
[01.01.21] Традиционен новогодишен огън в Нощта на Нова година срещу 1 
януари; 
 
ФЕВРУАРИ 
 
[21.02.21] Конкурс „Най-добро домашно вино – реколта 2020“ във връзка с 
Трифон Зарезан; 
 
МАРТ 
 
[01.03.21] 
Рано рани и столетовци поздрави – Баба Марта в Столетово;  
[03.03.21] Литературно-музикална програма по повод Национален празник на 
България; 
[08.03.21] Конкурс „Златни женски ръце“ по повод 8 март – Международен ден 
на жената. 
[16.03.21] Участие на камерна кукерска група при децата от начален етап в ОУ 
„Христо Груев Данов“ с. Розино;  
[17.03.21] Танцов клуб „Столетовче“ с участие в онлайн издание на фестивала 
„Среди зима на мегдана“ с. Радилово, общ. Пещера 
 
АПРИЛ  
 
[25.04.21] 
Две групи лазарки обиколиха цялото село в изпълнение на традиционния ритуал 
Лазаруване; 
[04.21 – 05.21] 
„Великденски базар с кауза 2021“; 
 
МАЙ 
 
Празнична програма по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий; 
[04.21 – 05.21] 
Участие на ТК „Столетовче“ в XXI Национален фолклорен събор "Читалището - 
храм на българския дух 2021"; 
[05.2021] – Участие на група самодейци в Празник на розата Карлово 2021 
(дефиле) 
[28.05.21] Участие на председателя на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ в семинар 
„Програма за общностно развитие“ на БФЖ, София;  
 
ЮНИ 
 
[05.06.21] 
Детски празник по повод 1 юни – Международен ден на детето;  
[26.06.21] 
Фолклорен празник „Столетово пее и танцува 2021“; 



[26.06.21] 
Читалищна работилничка „Подарък за теб“ участва във ФП „Столетово пее“ с 
тематични артикули.  
[13.06.21] 
Участие ЖПГ „Столетовска“, ТК „Столетовче“ и индивидуален изпълнител 
Габриела Бакалова във фестивал „Да запеем песните на Средногорието“ с. 
Чавдар; 
 
ЮЛИ 
 
[02 - 04.07.21] 
Участие на председател и секретар в семинар на Фондация „Софийска 
платформа“, Белене 2021 г.;  
[28 - 30.07.21] 
Участие на председателя на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ в Национална 
конференция за насърчаване на четенето 2021;  
 
АВГУСТ 
 
[27 – 29.08.21] 
Организиране на зелено училище от НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ в Чифлик;  
 
СЕПТЕМВРИ 
 
[08 – 09.2021] 
Творчески работилници и базар на открито в рамките на проект „Участвам – 
творя и променям“;  
[28.09 – 03.10.21] 
Участие на секретаря на читалището в Международен младежки обмен по проект 
на Сдружение „Млади, активни, креативни“ – „Youth democratic voice of future 
leaders“; 
 
ОКТОМВРИ 
 
[25.10 – 19.10.21] 
Читалището като партньор на Сдружение „Млади, активни, креативни“ проведе 
информационна кампания „Посланици на Европа“ в рамките на движението „Time 
to Movie 2021“ – изложба на снимки и разпространение на рекламни материали 
за възможности по програми на Еразъм+ 
Участие на секретаря на читалището в Международен 
[27.10.2021] 
Храмов празник – Димитровден в Столетово – раздаване на курбан за здраве; 
 
НОЕМВРИ  
 
[13.11.2021] 
Поднасяне на цветя в чест на 190 години от рождението на патрона на с. 
Столетово – ген. Николай Столетов;  
[12.11 – 12.12.21] 
Инициатива „Дари картичка с послание за Коледа 2021 – зарадвай баба и дядо 
от село“, организирана съвместно със Сдружение „Млади, активни креативни“ с. 
Куртово; 
 
ДЕКВМВРИ 
 



Коледен базар с кауза 2021  
Празнична вечер „Коледа в Столетово“ 
Ритуал Коледуване с коледарска група при Читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ 
-- 

Издателска дейност и публичност: 

• Местен информационен бюлетин „Столетово днес“ – достъп до електронен архив; 
• Уебсайт на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ тук;  
• Официален Фейсбук профил на читалище тук;  
• Официален Фейсбук профил на Читалищна работилничка тук. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА 
на  

Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г." 
с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив 

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 

1.1. Поетична вечер и изнесена витрина с книги в чест на 174-годишината от 
рождението на поета-революционер Христо Ботев;  

1.2. Нощ на книгите за Хари Потър 2022 г. - занимателно-литературна програма за 
деца и младежи - литературно четене, прожекция на филми, тематични игри;  

1.3. Изнесена витрина с книги по повод 149-годишнината от гибелта на Васил Левски;  
1.4. Празничен рецитал по повод 3 март - Национален празник на България’  
1.5. Дни на детската книга - 4-16 април 2022 - занимателно-литературна програма за 

деца в детски кът на читалищна библиотека;  
1.6. Конкурс за детско твочество по повод 24 май; 
1.7. Изнесена витрина с книги по повод 172 години от рождението на Иван Вазов;  
1.8. Инициатиата "С книжка в първи клас 2022";  
1.9. Есенни дни на книгата - 3-14 октовмри 2022 - занимателно-литературна програма 

за деца в детски кът на читалищна библиотека;  
1.10. Празнична литературно-музикална програма по повод 1 ноември - Ден на 

народните будители;  
1.11. Витрини с книги по повод бележити годишнини на значими личности в областта 

на литературата (януари-декември 2022).  
 

2.  ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (школи, кръжоци, клубове) 
 

2.1. Организиране на работилнички за деца и младежи към читалището за  
изработване на подаръчни артикули и декорации към Читалищна работилничка 
"Подарък за теб";  

2.2. Школа по народни танци за възрастни.  
 

3. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 
 

3.1. Женска певческа група "Столетовка" – участие в местни, регионални и 
национални празници;  

3.2. Танцов клуб за деца и младежи "Столетовче" - – участие в местни, регионални и 
национални празници;  

3.3. Кукерска група - участие в местни, регионални и национални празници;  
3.4. Група коледари – коледуване в Столетово;  
3.5. Група лазарки – лазаруване в Столетово. 



 
4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИ ПРОЯВИ (по месеци) 

 
4.1. ЯНУАРИ 

06.01.22 - Богоявление (Йордановден) и ритуал по хвърляне на кръста в  Дълбока 
вада;  
21.01.22 (стар стил) - Бабинден - културни прояви съвместно с ККП "Георги поп 
Райков" с. Столетово 
 

4.2. ФЕВРУАРИ 
01.02.22 - Трифон Зарезан - културни прояви съвместно самодейци при НЧ 
"Христо Ботев - 1928 г." с. Столетово.  
 

4.3. МАРТ 
01.03.22 - “Рано, рано рани и столетовци поздрави” - посрещане на Баба Марта в 
Столетово и Ден на самодееца 
03.03.22 - 144 години от Освобождението на България 
06.03.22 - Сирни заговезни в Столетово - кукерски маскарадни игри  
08.03.22 - Празнична програма по повод Международен ден на жената, съвместно 
с ККП "Георги поп Райков" и деца от Столетово.  
 

4.4. АПРИЛ-МАЙ 
04-30.04.22 - Великденски базар с кауза 2022 Столетово, Читалищна 
работилничка "Подарък за теб" 
16.04-17.04.22 - Лазаровден и Цветница в Столетово  
11.04-22.04.22 - Благотворителна кампания "Заедно за един светъл Великден 
2022" - събиране на средства  за подпомагане на възрастни хора от населеното 
място с подготовката на великденки пакети (яйца, козунаци, сладки и други)  
 

4.5. ЮНИ  
01.06.22 - Международен ден на детето - занимателна програма, детски празник 
за децата на Столетово 
 

4.6. ЮЛИ 
02-03.07.22 - НФФ "Столетово пее и танцува 2022" 
 

4.7. ОКТОМВРИ 
26.10.22 - Димитровден - храмов празник на село Столетово   
 

4.8. НОЕМВРИ 
01.11.22 – Чествания по повод Ден на народните будители;  
21.11.22 - Празнична програма по повод Деня на християнското семейство.  
 
 

4.9. ДЕКЕМВРИ  
01-31.12.22 - Подготовка на културно-празнична програма по повод коледно-
новогодишните празници - конкурси, базари, празнични концерти, зааплване на 
коледни светлини, фото кът, коледни киновечери, литературни четения с 
коледна тематика.  
 
Участия на самодейните състави към читалището в различни местни, общински и 
национални празници и фестивали (целогодишно).  

 
 


