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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за читалищните дейности е разработена на основание предложенията на
читалищата от община Левски за работата им през 2014 година.
Дейности са съобразени с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища.
Изготвянето на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Левски през 2014 г.
цели:


обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни
обществени институции, реализиращи културната идентичност на община Левски,
региона и страната в процес на всеобхватна глобализация.



запазване и насърчаване развитието на нематериалното културно наследство в
общината, за да се предаде фолклорната култура като неразривно съчетание на звук,
движение, слово, ритуал и пр.



запазване на традиционните ценности на общността и умелото им вписване в
променената съвременна действителност.



подпомагане и популяризиране на годишното планиране и финансиране на читалищните
дейности.

Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Левски през 2014 г. е изготвена
върху анализ на ресурса на читалищата.
2. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ
На територията на Община Левски функционират 13 народни читалища - НЧ „Георги
Парцалев 1901” гр.Левски, НЧ „Васил Левски 2005” гр.Левски, НЧ „Съзнание 1894”
с.Асеновци, НЧ „Просвета 1927” с.Аспарухово, НЧ „Гео Милев 1895” с.Българене, НЧ

„Н.Й.Вапцаров 1919” с.Божурлук, НЧ „Осъм 1894” с.Градище, НЧ „Г.С.Раковски 1901”
с.Изгрев, НЧ „Надежда 1902” с.Козар Белене, НЧ „Пробуда 1928” с.Малчика, НЧ „Светлоструй
1903” с.Обнова, НЧ „Съгласие 1895” с.Стежерово, НЧ „Григор Вачков 1911” с.Трънчовица.
Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища(изм.ДВ.бр.42 от 5 юни
2009г.,изм.ДВ.бр.74 от 15 септември 2009г., изм.ДВ.бр.47 от 22 юни 2010г., изм.ДВ. бр.97 от 10
декември 2010г.)
Читалищата имат изключително значение за съществуващото културно многообразие и заедно
с учебните заведения са решаващ фактор за интелигентния растеж, преследван от Европейския
съюз, чрез инвестиции в образованието, творчеството и иновациите.
През 2013 г. от държавата са субсидирани 36 читалищни бройки в 13 читалища на обща
стойност 225756 лева. Разпределението на субсидиите се извършва от Комисия, съгласно
изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища на основание Механизма за разпределение
на годишната субсидия за читалищата, разработен от Министерството на културата, съгласуван с
Министерството на финансите и НСОРБ.
2.1. Сграден фонд и състояние
Важно условие за развитие на читалищните дейности е материално - техническата база.
Читалищата в общината ползват безвъзмездно сгради, които са публична или частна общинска
собственост. Читалище „Васил Левски 2005“ в гр.Левски ползва безвъзмездно част от сграда
частна общинска собственост. Състоянието на сградния фонд е посочен в справка № 1. От нея е
видно, че сградите са в добро или задоволително състояние и почти всички се нуждаят от
ремонт и възстановяване, за да отговарят на новите потребности на гражданите.
Поради големите площи и обем на читалищните сгради са необходими и големи средства
за ремонт и обновяване, затова Община Левски е предприела действия за проектиране и
кандидатстване с проекти към различни национални и европейски програми. (Справка № 1).
Техническата обезпеченост на читалищата също създава проблеми за развитието на
дейностите. Осветителна и озвучителна апаратура е необходимост в читалищните салони за
тяхното пълноценно използване. Повечето читалища не разполагат с такава и при
необходимост заплащат наем за техника или разчитат на Общината за помощ при организиране
на празници и чествания. Необходимо е следващата стъпка за проектиране да е в насока
оборудване на читалищата с озвучителна и осветителна техника.
2.2. Човешки ресурси
Още по-голяма роля играят за развитието на читалищната дейност човешките ресурсичиталищните работници, които осъществяват основната работа в читалищата. От приложената
Справка № 2 е видно, че в читалищата на община Левски са заети по трудов договор 32
служители, на граждански договор 13. Основно работещите са със средно образование, седем
са с висше образование, а 4 с полувисше образование. По-голяма част от читалищните
работници са на възраст над 35 години, което предполага, че би трябвало да имат достатъчно
натрупан организационен опит в работата си. От друга страна наслоените рутинни дейности и
практики понякога пречат на въвеждането на иновационни практики и нови подходи. От
особена важност е привличането на повече млади хора като самодейци и участници в
читалищния живот.
Работещите в читалищата носят много отговорности. Дейностите, които извършват,
изискват знания от различни области. От тяхната компетентност, знания и умения да работят с
хора се определят обликът на читалищната институция и развитието на дейностите.
Заплащането на читалищните служители е едно от най-ниските, липсват условия за
кариерно развитие, липсва мотивация за работа. Ниското заплащане и липсата на млади хора в
малките населени места ограничава подбора на добри специалисти.
За повишаване на своята лична квалификация някои от секретарите на читалищата са
участвали в обучения:
Петранка Стефанова НЧ в с.Асеновци, Катя Петкова НЧ в с.Козар Белене, Галя Великова
НЧ в с.Обнова - по програма „Глобални библиотеки” – „Услуги в модерната библиотека”,
„Застъпничество и разработване на проекти”, „Организация и управление на обществената

библиотека”, надграждащо обучение по ИКТ, „Е-услуги в библиотеката”, „Общуване и работа с
потребители и общности”, др.
Петранка Стефанова-НЧ с.Асеновци, Здравка Кънчева – НЧ с.Аспарухово, Валентина
Йарданова – НЧ с.Малчика - по програма „АЗ МОГА ПО-ВЕЧЕ” – придобиване на нова
професионална квалификация в курс по дистанционно обучение „ Бизнес администрация” –
специалност „Офис – мениджър”.
2.3.Обхват на самодейци и участници в читалищните дейности
Таблица 3 Участници в читалищните дейности
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с.Божурлук
"Гео Милев 1895"
с.Българене
"Осъм 1894"
с.Градище
„Г.С.Раковски 1901”
с. Изгрев
"Надежда 1902"
с. Козар Белене
"В.Левски 2005”
гр. Левски
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гр. Левски
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с. Обнова
"Съгласие 1895"
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"Гр.Вачков 1911"
с.Трънчовица

Читалищата в община Левски са ангажирали в дейността си общо 329 ученици.
Библиотеките в селата разполагат с интернет и компютри, което е привлекателно за младите
хора. Ангажирането на децата и учениците в читалищните дейности се определя от факта, че в
някои села читалището е единствената културно-просветна институция.
2.4. Развитие на дейностите
Развитието на читалищните дейности се определя от потребностите на местната
общност. Общият брой на читалищните членове е 1126. Школа по изкуства има само към
читалище „Георги Парцалев 1901” гр.Левски. В читалищните любителски колективи са заети
605 самодейци в постоянни или временни групи.
Любителските колективи се ръководят от щатни читалищни служители,
непрофесионалисти в областта на изкуствата. В читалище – „Г.Парцалев 1901” гр.Левски с
художествените състави и в Детска музикална школа работят ръководители с музикално
образование, както и 1 ръководител на танцов състав в читалище „Осъм 1894” в с.Градище.
Липсата на финансови средства затруднява читалищата да наемат художествени ръководители с
необходимото образование.
В същото време се наблюдават тенденции за развитие на художествени състави
паралелно и независимо от читалищата. Въпреки многобройните си изяви и участия,
постигнати успехи на национално ниво, тези състави остават без регламентирани средства за
своето съществуване. Такива са певческите фолклорни формации „Северняшка огърлица” и
„Звездици” с ръководител Мариета Аспарухова и танцовите формации „Седем осми”, „Калина”
и „Мераклийче” с ръководител Борислава Борисова, Мажоретен състав на гр.Левски с
ръководител Валя Маркова. В тези състави се обучават и развиват своите таланти и
способности над 120 деца от общообразователните училища. Постиженията им се дължат на
факта, че с тях работят художествени ръководители с необходимото образование и
квалификация. Основно финансирането на изявите и участията им в областни и национални
конкурси се осъществява от Община Левски.
3. ИЗВОДИ
3.1 От направения анализ на сградния фонд на читалищата в Община Левски може да се
направи изводът, че съществуващата мрежа от читалища е с остарял сграден фонд и техническо
оборудване, което води до необходимостта от модернизация на инфраструктурата за
разпространение и осигуряване на достъп до културно съдържание.
3.2 Необходимо е да продължава партньорството между Общината и читалищата,
насочено към развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на
работещите в културната институция.
3.3 Необходима е подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към
нематериалното културно наследство.
3.4. Необходима е гъвкава политика за управление на наличните финансови средства,
която да позволи назначаване на професионалисти за работа със самодейните състави.
4. ЦЕЛИ
4.1. Обновяване и развитие на инфраструктурата като основа за функциониране на
читалищата в Общината. Подобряване и поддържане на материално-техническата база чрез
участие в защитени програми и проекти;
4.2 .
Методическа помощ и съдействие
информираността на читалищните ръководства;

за

повишаване

4.3. Запазване на обичаите и традициите на родния край;

квалификацията

и

4.4. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното
място.
5. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2014 г.
5.1. Библиотечна дейност.
5.1.1.Да осигуряват библиотечно – информационно обслужване на гражданите от
съответните населени места.
- Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужвана
на читателите;
- Закупуване на нова литература, периодични издания и ежедневници;
- Организиране на индивидуална и културно – масова дейност с различни целеви групи /деца,
ученици, земеделски стопани, граждани и др./;
- Обогатяване знанията на работещите в читалищните библиотеки, чрез участие в
организираните обучения по библиотечен менижмънт и предоставяне на нови услуги в
библиотеките;
- Извършване на краеведска дейност.
5.1.2.Подобряване работата с читателите – увеличаване броя на читателите и на
читателските посещения, осигуряване събираемостта на читателските такси.
- Ритуал за посрещане на първокласниците като членове на библиотеката.
- Четене на приказки на най-малките деца по повод Седмица на детската книга и изкуства за деца;
- организиране на четения през ваканциите;
- изложби и конкурси на детски рисунки;
- промоции на нови книги;
- създаване на екип от доброволци, които да носят книги от библиотеката на възрастни и трудно
подвижни хора,
- създаване или развитие на клубове „Млад приятел на книгата” и др.
5.1.3.Организиране на мероприятия за честване на исторически личности и събития
- отбелязване на годишнини от рождението и гибелта на Христо Ботев и Васил Левски;
- годишнини на големи български автори: Н.Хайтов, Емилиян Станев, Никола Вапцаров, Николай
Райнов, Калина Малина, Петя Дубарова, Димитър Димов, Стоян Попов(Чичо Стоян) и др.
Изготвяне на презентации за живота и творчеството им, драматизиране на откъси от произведения,
беседи и дебати за творчеството на определен автор или за дадено произведение.
1.4.Провеждане на срещи със съвременни автори и литературни четения.
1.5.Подобряване условията в читалните.
- Да се оборудват и обзаведат читалните за осигуряване на достатъчно места и удобство за
читателите;
- Осигуряване на подходящо осветление и отопление в читалищните библиотеки;
5.2. Предоставяне на компютърни и интернет услуги:
1.2.Модернизиране на материалната база на читалищата – дооборудване на читалищата с компютри
и интернет.
2.2.Популяризиране и разширяване обема на предоставената услуга – организиране на курсове за
начална компютърна грамотност и работа със социалните мрежи.
Създаване и поддържане на профил във фейсбук за отразяване на годишнини на известни писатели
или исторически личности, отговор на читателски запитвания, популяризиране на предстоящи или
проведени вече събития от читалището и др.
5.3. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество:






Развитие на дейността на постоянно действащите и временни групи и състави в читалищата.
Привличане на нови самодейци.
Обогатяване на репертоара на действащите състави.
Привличане на професионалисти за работа със самодейците и издигане на по-високо
художествено ниво на предлаганата продукция.
Участие на действащите читалищни състави в общински, регионални и национални прояви:

- културни прояви в Община Левски с национално значение:
 Ден на хумора и сатирата „Трънчовица 2014”, посветени на националния актьор
Григор Вачков,
 Празници на изкуствата „Парцалев 2014”, посветени на националния актьор Георги
Парцалев;
- честване на национални и официални празници:
 3 март Национален празник на България,
 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и на Българската армия
 24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура,
 6 септември – Ден на Съединението
 22 септември Ден на Независимостта на България
 1 юни – Международен ден на детето,
 1 ноември – Ден на народните будители,
 31 декември Нова година
- културни прояви с местно и регионално значение и годишнини на институции:
 Пролетен Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” – Левски (1-6 май),
 Общински фестивал на художествената самодейност – (7-8 юни)
 Фестивал на мажоретния танц(1-2 юни)
 Празник на гр.Левски
 120 години от основаването на НЧ „Осъм 1894” с.Градище (10 май)
 120 години от основаването на НЧ „Съзнание 1894” с.Асеновци (4-5 септември)
 60 години от основаването на Обединена школа по изкуствата „Добри Христов” към
НЧ „Георги Парцалев 1901” гр.Левски (22 май)
- планирани изяви на наши състави в национални и регионални културни прояви:
Читалище
Фестивал, конкурси и др.
НФФ „С песни и танци в Овча могила” (май)
„Съзнание- 1894“
МФФ
„Стрелчанска
роза-2014”
гр.Стрелча,
с.Асеновци
общ.Панагюрище(май)
МФФ „Пауталия-2014” гр.Кюстендил (юни)
НФФ „Столетово пее” (юни)
ФФ„Традицията среща бъдещето” с.Ясен, общ.Плевен(юни)
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (юни)
ФФ „Искри от миналото” гр.Априлци(юли)
НФС с.Рибарица(юли)
НФФ „Фолклорен извор” с.Царевец(август)
НФФ „Море от ритми” гр.Балчик (септември)
НФФ „С песни и танци в Овча могила” (май)
„Просвета 1927“
ФФ„Традицията среща бъдещето” с.Ясен, общ.Плевен(юни)
с.Аспарухово
ФК „БУКЕТ”(май)
Национален събор надпяване ”Авлига пее” –с.Обединение/май/
„Н.Й.Вапцаров 1919” НФФ”Песни в полите на Балкана” с.Жълтеш/юли/
ФФ”Искрици от Миналото” –гр.Априлци/юли/
с.Божурлук
НФФ”Фолклорен фестивал” – с.Царевец
ФФ”От Дунав до Балката” – гр.Борово
Старопланински събор „Балкан фолк 2014” гр.В.Търново(май)
"Гео Милев 1895"
НФ на старата градска песен в гр.Свищов.
с.Българене
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (юни)
Петропавловски национален събор гр.Лясковец (юни)
НФФ „Песни в полите на Балкана”с.Жълтеш, Габрово(юли)
"Осъм 1894"
НФФ „Фолклорен извор” с.Царевец(август)
с.Градище
ФФ „От Дунав до Балкана” с.Борово, обл.Русе(септември)
НК „Северняшки славеи” с песните на Борис Машалов гр.Велико
Търново (септември)
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„Г.С.Раковски 1901”
с. Изгрев
"Надежда 1902"
с. Козар Белене

Старопланински събор 2014(май)
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (май)
ФФ„Весел Гергьовден” с.Тотлебен
Петропавловски национален събор гр.Лясковец (юни)
НФФ „Фолклорен извор” с.Царевец(август )
НФ „С песни и танци в Овча могила” (май)
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (юни)
ФФ „Искри от миналото” гр.Априлци(юли)
ФФ „От Дунав до Балкана” с.Борово, обл.Русе(септември)

"В.Левски 2005”
гр. Левски
"Г.Парцалев 1901”
гр. Левски
"Пробуда 1928"
с. Малчика

„Светлоструй 1903"
с. Обнова

"Съгласие 1895"
с. Стежерово
"Гр.Вачков 1911"
с.Трънчовица

НФ на любителските театри – гр.Каварна(юни)
Национален събор на читалищата гр.Бяла, обл.Варна(юни)
ФФ „От Дунав до Балкана” с.Борово, обл.Русе(септември)
НФ на патриотичната песен гр.Плевен(юни)
НФФ на католиците в България с.Ореш, обл.Плевен(май)
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (юни)
ФФ„Весел Гергьовден” с.Тотлебен(май)
НФ „Банатски вкусотии” с.Асеново, общ.Никопол(август)
ФФ„Весел Гергьовден” с.Тотлебен
ФФ„Традицията среща бъдещето” с.Ясен, общ.Плевен(юни)
НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” (юни)
НФФ „Фолклорен извор” с.Царевец(август )
ФФ „От Дунав до Балкана” с.Борово, обл.Русе(септември)
НФСБ „Георги Бейков” гр.Свищов(октомври)
НФФ „Фолклорен извор” с.Царевец(август)
НФ „Банатски вкусотии” с.Асеново, общ.Никопол(август)
Събор с.Черни Осъм, общ.Троян
НФФ на католиците в България с.Ореш, обл.Плевен
Фолклорни празници в с.Новачене, обл.Плевен
НФ „Банатски вкусотии” с.Асеново, общ.Никопол(август)

5.4. Културно-масова дейност:
6.1. Честване на национални и официални празници- провеждане на тържества и концерти
по повод Националния празник на България 3 март, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост 24 май, Деня на детето 1 юни, Деня на народните
будители и т.н.
6.2. Организиране на концерти, прояви и изяви, свързани с фолклорната традиция от
зимния и пролетния фолклорен цикъл:
 Богоявление-Йордановден – обичай за вадене на кръста, отбелязва се в гр.Левски и
други населени места в общината,
 Бабинден – Ден на родилната помощ – гр.Левски и всички населени места в
общината
 Свети Хараламбий – местен обичай в с.Божурлук
 Трифон Зарезан – всички населени места на общината,
 1 март – Баба Марта и Ден на самодееца - всички читалища в общината,
 8 април – Международен ден на ромите – изпълнение на традиционен ромски
фолклор
 Лазарица – лазаруване организира се от читалищата в с.Асеновци, с.Обнова,
с.Аспарухово, с.Градище, с.Козар Белене и др.,
 Цветница – пролетни концерти,
 Великден – всички читалища в общината – изложба на писани яйца и концерт на
фолклорни изпълнители,
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Гергьовден – Общински фестивал „Гергьовски люлки” – всички читалища от
общината и гости от региона,
Голяма Богородица – изложение на традиционни ромски занаяти,
Коледен концерт - НЧ „Г.Парцалев 1901” гр.Левски, обичай „Коледуване” –
коледарска група с.Козар Белене и др.

5.5. Организиране на празници и чествания в населените места:
 Културни празници в с.Изгрев – края на м.юли и началото на м.август;
 Вечер на семейството – честване на сребърна и златна сватба – с.Асеновци –
21.11.2013г., с.Малчика м.ноември, с.Козар Белене м.декември,
 „Българене пее и се смее 2013” – преглед на читалищната самодейност м. юни,
 Пролетен фолклорен празник „Тараклъка 2013” – НЧ „Осъм 1894” с.Градище,
 „Есенни културни дни – Градище 2013” - НЧ „Осъм 1894” с.Градище,
 Честване на кръгли годишнини на жителите на с.Стежерово,
 Народен събор - празници в населените места – с.Аспарухово, с.Асеновци,
с.Божурлук, с.Българене, с.Градище, с.Изгрев, с.Козар Белене, с.Малчика, с.Обнова,
с.Стежерово, с.Трънчовица.
5.6. Организиране на дейности с младежи, ученици и деца:
 представяне на куклени театрални постановка, четене на приказки за Седмицата на
детската книга и изкуства за деца, детски празници, тържествено приемане на наймалките за читатели в библиотеките, организиране на коледни и великденски
работилници и изложби и т.н.
 организиране на временни школи, курсове, клубове за занимания
във
ваканционните за учениците дни.
 Организиране на дарителски акции с дрехи и храна и съвместни мероприятия за
Великден и Коледа с децата от Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга”
с.Згалево.(НЧ „Пробуда – 1928” с.Малчика.
5.7.Събиране и разпространяване на знания за родния край:
5.7.1. Съхраняване и опазване на културно-историческото наследство. Работа по
опазване и обогатяване на съществуващите музейни сбирки и музейни колекции
съгласно Закона за културното наследство.
 Кръжок „Краезнание” – НЧ „Съгласие 1895” с.Стежерово,
 Етнографска сбирка в НЧ „Н.Й.Вапцаров 1919” с.Божурлук,
 Етнографска сбирка в НЧ „Съзнание 1894” с.Асеновци
 Етнографска сбирка в НЧ „Светлоструй 1903” с.Обнова,
 Етнографска сбирка в НЧ”Пробуда – 1928” с.Малчика
 Ежемесечни срещи на Краеведческо дружество при НЧ „Георги Парцалев 1901”
гр.Левски, в което членуват всички читалища от община Левски, с изключение на
НЧ „Григор Вачков 1911” с.Трънчовица.
5.7.2. Проучване и съхраняване на специфични за региона традиции и обичаи.
 Проучване и съхраняване на специфични за региона песни и обичаи – група за
автентичен фолклор при НЧ „Осъм 1894” с.Градище,
 Подготовка на албум със специфична носия на всяко населено място от общината –
НЧ „Пробуда 1928” с.Малчика и НЧ „Георги Парцалев 1901” гр.Левски.
 Възстановяване и пресъздаване на народни обичаи и ритуали в с.Асеновцисъздаване група за народни обичаи.

5.8.Организационна дейност:
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Читалищата в община Левски организират своята дейност, като спазват основните
принципи в Закона за народните читалища – те са самостоятелни юридически лица с
нестопанска цел. Всяко читалище поддържа своята членска маса и се ръководи от своя
управителен орган – Общото събрание и законно избрано читалищно настоятелство.
 Провеждане на отчетни събрания на читалищните настоятелства до края на
м.март 2014г.
 Провеждане на събрания на читалищното настоятелство минимум веднъж на
2 месеца.
 Организиране на дарителски акции /дрехи, материали и лакомства/ за
Великден и Коледа в помощ на социално слаби семейства от различни
етноси.

5.9. Съвместната работа на Община Левски и читалищата ще насочим към:
 Подобряване на координацията за ефективно своевременно прилагане на
настъпилите промени в законите на Република България, касаещи
читалищните институции;
 Обновяване и поддържане на материално-техническата база чрез
общинско финансиране и постоянно търсене на допълнителни финансови
средства по програми и проекти;
 Използване на възможностите, които ще предоставят през 2014 г.
Фондация
”Глоб@лни библиотеки – България ” и ОИЦ – Ловеч, за повишаване
информираността и компетентността на читалищните служители.
6. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
6.1. Читалищата финансират дейностите в рамките на държавната субсидия и
собствените си приходи, други източници, в т.ч. по проекти. Субсидираната численост за
читалищата през 2014 година е 36 бройки. Стандартът за 1 субсидирана бройка е 6400
лв.(шест хиляди и четиристотин лева). В него са разчетени средства за заплати, други
възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и
средства съгласно ЗЗБУТ.
6.2. Финансирането по настоящата Програма се предоставя на читалищата за
самостоятелно управление на база сключени договори между Кмета на Община Левски и
Председателя на читалището на основание чл.26а, ал.3 от ЗНЧ.
6.3. Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2014 г.
6.4. Председателите на читалищата представят в срок до 31.03.2015 г. пред Кмета
на Общината и Общинския съвет доклади за осъществените дейности в изпълнение на
Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2014 г. Докладите от
председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности се обсъждат на
заседание на Общински съвет след 31.03.2015 г. с участието на представителите на
народните читалища - вносители на докладите.
7. ПАРТНЬОРИ
Читалищата осъществяват своята дейност в пряко сътрудничество помежду си, със
съдействието на Община Левски и на кметствата в населените места, РЕИКИЦ – Плевен,
Регионална библиотека – Плевен, образователни и културни институции, неправителствени
организации и сдружения в областта на културата и образованието, медии, спортни и
граждански клубове и др.
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Забележка: Програмата е изготвена въз основа на предложенията на читалищата. Тя е
отворен документ и при необходимост може да бъде допълвана или променяна.
Програмата е съгласувана със секретарите на народните читалища в община Левски
на 8.01.2014 год. и приета с Решение № 467/ 27.02.2014 год. на Общински съвет – Левски.
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