НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАРЪШ-2004“
град ДОЛНИ ЧИФЛИК, област ВАРНА

ДОКЛАД
за дейността на Народно читалище „Баръш-2004“ през 2019г.
I. ПАСПОРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО
Наименование:
Правна форма:
Юридически вид:
Състояние:
КИД:
Основна дейност:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ-2004"
Читалище
НПО
Развиващо дейност
94.99
Читалищна дейност, Дейност на други организации с
нестопанска цел, некласифицирани другаде
НЯМА
Общо събрание; Настоятелство
Проверителна комисия
Окръжен съд - Варна

Клонове:
Управителни органи:
Контролни органи:
Орган по
регистрацията:
Данни съдебно дело: Дело №265/2004; Партида: 36, Регистър: 5, Том: 33, Стр.148
В обществена полза: ДА
ТРРЮЛНЦ: Регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията
Дата на възникване: 28.01.2004г.
ЕИК по БУЛСТАТ: 103856132
Субсидирана численост: 1,7 бр.
МОЛ: Расим Исмаилов Расимов
Обслужвано население: 1200 души
Целеви групи: Обща, Деца, Ученици, Младежи, Етнически малцинства,
Брой членове: 153 действителни членове, 10 спомагателни членове
Адрес на управление: ул. „23-ти Септември“, № 1
9120, гр. Долни чифлик
Телефон: +359 893889028
Е-поща: baris2004@abv.bg
Интернет адрес: www.baris.free.bg
II. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
През 2019г. са проведени 6 заседания на читалищното настоятелство.
Актуализирани са данните на читалището в ТРРНПО на Агенцията по вписванията.
Подадени са годишни информационни карти към Министерството на културата в
поддържаните от него регистри на читалищата и библиотеките.
През 2019г. се актуализираха и следните читалищни регистри:
- Регистър на читалищните членове, вкл. електронен;
- Регистър на издадените удостоверения, вкл. електронен;
- Електронен регистър на входящата и изходяща кореспонденция от 2004г. насам;
С цел отчитане на мнението на обслужваните от читалището граждани направихме кутия
за сигнали, жалби и оплаквания.
Присъствахме на повечето организирани от Общинска администрация информационни и
разяснителни панели.

 ОБСЛУЖЕНИ ГРАЖДАНИ
Общ брой на самодейците в самодейните
групи /танцови, музикални и др./:
Общ брой на обучаващите се в езиковите
курсове:
Общ брой на обслужените от Библиотеката
през предходната година:
Общ брой на обслужените от информационен
център през 2019г.:

19

- от тях 15 -танцови групи
- от тях 4 -музикална група

15

от тях 15 -Турски език

42

94

от тях 13 ученика
от тях 29 читатели
от тях около 19 -компютърни
услуги
от тях 32 –ел. справки
от тях около 13 -молбопис
от тях около 30 -размножителни
услуги

III. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
През 2019г. към Народно читалище „Баръш-2004“ функционираха и взеха активно участие
в читалищните дейности, следните художествено-творчески състави:

-

ТАНЦОВИ КОЛЕКТИВИ:
Група за турски народни танци „Карадениз“;
Детска танцова група „Дружба“;
Група за ориенталски танци „Хабиби“

Постоянно действащи групи към читалището са: Група за турски народни танци
„Карадениз“ и Детска танцова група „Дружба“.
Група за ориенталски танци „Хабиби“ е временно действащ колектив.
Танцовите колективи към читалището преминават предварително през хореографско
обучение, след което по преценка на читалищното настоятелство се включват в изяви.
 ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „КАРАДЕНИЗ“
Брой включени самодейци: 6
Средна възраст на самодейците: 18 год.
Изяви: - Областен кръг на конкурсите „БУКЕТ“ –гр. Варна
- Честване на международния ден на майчиния език в гр. София;
- Честване на международния ден на майчиния език в гр. Варна;
- Честване на международния ден на майчиния език в гр. Долни чифлик;
- Честване на „Хъдърлез“ байрам –гр.Долни чифлик
Спечелени награди:
- Право за участие в национални конкурси „БУКЕТ“ –София/НДК/;
- Грамота и плакет за участие в деня на майчиния език в гр. София, връчени от н.пр. д-р
Хасан Улусой – Посланник на Република Турция в Република България;
- Грамота за участие в честването на международния ден на майчиния език, връчено от
организаторите от Турско културно дружество – Варна;
- Аплодисментите на публиката в честването на „Хъдреллез“ байрам –гр.Долни чифлик
 ГРУПА ЗА МОДЕРНИ ТАНЦИ „СТРИЙТ ДЕНС“
Брой включени самодейци: 4
Средна възраст на самодейците: 13 год.
Изяви: - Честване на „Хъдърлез“ байрам –гр.Долни чифлик
Спечелени награди:
- Аплодисментите на публиката в честването на „Хъдреллез“ байрам –гр. Долни чифлик

 ДЕТСКА ТАНЦОВА ГРУПА „ДРУЖБА“
Брой включени самодейци: 5
Средна възраст на самодейците: 11 год.
Изяви: - Областен кръг на конкурсите „БУКЕТ“ –гр.Варна
- Честване на „Хъдърлез“ байрам –гр.Долни чифлик
Спечелени награди:
- Грамота за участие в областен кръг на конкурсите „Букет“
- Аплодисментите на публиката в честването на „Хъдреллез“ байрам –гр.Долни чифлик
 МУЗИКАЛНА ДЕЙНОСТ:
През 2019г. нямаше изяви на Вокално-инструменталната група към читалището. Отделни
членове на групата представиха своите успешни солови изпълнения на регионални
празници и събори.
С изпълнения на саз се представи Кадир Чауш в следните фестивали и събори:
- Областен кръг на конкурсите „БУКЕТ“ –гр. Варна;
- Честване на международния ден на майчиния език в град Варна;
- Събор на село Медовец;
Кадир Чауш бе отличен с Грамота за участие в честването на международния ден на
майчиния език
 КЛУБНА ДЕЙНОСТ:
През 2019г. към читалището функционира Клуб на природолюбителя.
Той се състои от деца и младежи. Клубът има за цел да прерасне в клуб по краезнание, като
се представят природните и исторически забележителности на община Долни чифлик на
младото поколение.

IV. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
В изпълнение на Културния календар на Народно читалище „Баръш-2004“ за 2019г.,
читалището ни организира и взе участие в следните културно-масови прояви:
 СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2019г.:
Дата:
21.01.2019
07.02.2019
14.02.2019
23.02.2019
08.03.2019
06.05.2019

Събитие:
Честване на деня на родилната помощ-Бабинден
/Празненство с участието на DJ, томболи, конкурс
за най-добра баба /
Ден за безопасен интернет
Честване на деня на влюбените /Конкурс за найоригинално любовно послание/
Честване на международния ден на майчиния
език /Четения на творби от известни турски
писатели, преглед на фолклорните колективи/
Празненство по случай международния ден на
жената /Концерт на музикален състав/
Честване на традиционния фолклорен празник
„Хъдреллез“ байрам

Място:
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
гр. Долни чифлик

Представяне на живота и творчеството на Хафизе
Бейсимова
01.06.2019 Ден на детето /Празненство за децата/
Честване на Рамазан байрам /Концерт на
04.06.2019 музикален състав и преглед на танцовите
колективи към читалището/
Честване на Курбан байрам
11.08.2019
/Празненство с участието на 70 души/
18.05.2019

Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш“
Читалище „Баръш

През 2019г. не успяхме да организираме заложеното събитие в Културния календар на
читалището: „Организиране на Дни на турската култура в Камчийския край“, поради липса
на достатъчно финансиране!
 СЪБИТИЯ С УЧАСТИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2019г.:
Дата:
21.02.2019

Събитие:
Честване на международния ден на
майчиния език

24.02.2019

Честване на международния ден на
майчиния език

21.09.2019

Областен кръг на конкурсите
„БУКЕТ“

Място:
Хотел „Рамада“
гр. София
Хотел „Черно
море“
гр. Варна
гр. Ветрино

Организатор:
Посолство на
Република Турция
Турско културно
дружество - варна
Турско културно
дружество -Варна

V. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ:
Регистрация в МК:
Площ на библиотеката:
Наличие на компютър:
Наличие на интернет:
Условия за достъп на хора с увреждания:
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД:
Общо библиотечни единици/носители:
Книги:
Електронни носители:
Брой набавени единици през годината:
ПОСЕЩАЕМОСТ и ЗАЕМАНЕ:
Читателски посещения:
Картотекирани читатели:
Заети библиотечни документи у дома:
Заетост на библиотечни документи в читалня:
ДРУГИ:
Абонирани периодични издания през годината:

ДА, под № 1752
18 м2
ДА
ДА
Няма
3519 бр.
3512 бр.
7 бр.
98 бр.
42 бр.
31 бр.
55 бр.
15 бр.
2 бр.

Поддържа се и електронен каталог на читалищната библиотека с достъп от интернет
страницата на читалището.
През 2019г. Народно читалище „Баръш-2004“ в сътрудничество с Сдружението на
учителите по Турски език в северна и източна България представихме творчеството на
писателя Тевфик Фикрет.

 ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
В Народно читалище „Баръш-2004“ функционира информационен център от 2009г., който
предоставя широк набор от информационни и компютърни услуги.
Приоритет при обслужването са ученици, лица от малцинствата и граждани в
неравностойно положение!
През 2019г. обслужихме около 94 граждани с услуги като: свободен достъп до интернет,
копиране на документи, помощ при попълване на формуляри, свободни работни места на
територията на общината, електронна справка за задължения и др.
VI. ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ
 КУРСОВЕ ПО МАЙЧИН ТУРСКИ ЕЗИК
Преподавател: Юксел Вели
Ценз: - Средно общообразователно духовно училище „Нювваб“ –гр.Шумен;
- Висш ислямски институт –гр.София, свидетелство за владеене на Турски език
- Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ – студент редовно
обучение по спец. Турска филология
Брой обучаващи се: 21
Продължителност: 5 месеца /120 учебни часа/
Ниво на обучението: начално
Курсовете по майчин Турски език се осъществяват със съдействието и координирано със
Сдружението на преподавателите по турски език в северна и източна България.
 КУРСОВЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Преподавател: Ибрям Ахмед
Ценз: - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, спец. Политология
Брой обучаващи се: 5
Продължителност: 4 месеца /90 учебни часа/
Ниво на обучението: основно, начално
VII. ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ, ИНИЦИАТИВИ И РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:
Проект:
Каталогизиране на
нематериалното културно
наследство на турската общност в
Камчийския край

Реципиент:
Национален фонд
„Култура“ към МК

Бюджет:

Статут:

4000 лв.

Отказан

 ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ
- Помощ на незавършилите образованието си при записването им в самостоятелна
форма на обучение;
- Съдействие на Община Долни чифлик по реализирането на проект „Топъл обяд“;
- Съдействие на Бюро по труда-Долни чифлик при подбор на работници;
- Разработване на проекти с културна насоченост съвместно с НЧ „Делиорман“ –гр.
Разград;
- Проведохме дарителска кампания в помощ на нуждаещо се от операция дете;

VIII. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2019г.
Утвърдило се не само като културен център, но и като такова на гражданското общество,
читалището има собствен потенциал за решаване на част от проблемите, които стоят пред
него като:
1. Търсене на нови и разнообразни форми на дейността, усъвършенстване на предлаганите
услуги и творчески прояви.
2. Привличане на нови читалищни членове, разширяване на социалния и възрастов състав
в различните форми и прояви.
3. Проучване и използване на нови практики. Осъществяването на успешни партньорства и
сътрудничество с други институции, НПО и бизнеса е от особена важност за успешната
работа на читалището.
За решаването на проблемите, се изисква активно партньорство с Община Долни чифлик,
Министерството на културата и неправителствения сектор.
Съхраняването на традициите на жителите на град Долни чифлик, чрез групи за
автентичен фолклор е една от задачите в работата на читалището.
През 2019г. като Народно читалище се помъчихме да изпълним възложените ни от
държавата и обществото задачи, а именно развитието на културата и традициите,
утвърждаване на моралните и духовни ценности и добродетели, повишаване на
капацитета и знанията на ползвателите на читалищни услуги.
През 2019г. усилията на читалището ни бяха насочени към утвърждаване на вече
съществуващите самодейни форми, езикови школи и модернизиране на библиотечните
услуги.

