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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ 1874”

през 2019 г.
Уважаеми гости, дами и господа читалищни членове,
Според Устава и ЗНЧ до 31.03. се провеждат отчетните събрания
на читалищата и се дават насоки за развитието на читалищната дейност
за следващата година. По изключение, през тази 2020 година отчетните
събрания на читалищата в България закъсняха с два месеца, вследствие
наложените Мерки за превенция срещу коронавирус Ковид19 и
Указанията до културните институции от Министерството на културата.
Организационният живот и културните прояви в нашето читалище
за изминалата 2019 г. бележат значителни положителни резултати.
Доброто управление на получаваната държавна субсидия, развитието
допълнително на стопанска дейност в читалището, както и средства от
проекти и привличането на спонсори, поставя нашето читалище в една
сравнително стабилна финансова обстановка. Това даде възможност за
организиране на мероприятия, дейности, срещи, участие на наши
творчески колективи в страната и региона, както и стимулиране на
щатния персонал.
За нашето читалище 2019 г. бе юбилейна година, читалището
чества своите 145 години от основаването си. Година богата на дейности
и участия във фолклорни фестивали в страната и региона, участия на
щатните служители в обучения и семинари организирани по проекти на
регионални Сдружения: „Видински фонд читалища” по „Живи човешки
съкровища”; в дейности по проекти на Сдружение „Регионални
партньорства за устойчива развитие” Видин. Читалището бе включено
като партньор с конкретни дейности по проект на Община Ново село по
ОП „РЧР” Компонент 1 „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” с
период на изпълнение 22 месеца.
Усилията на Читалищното ръководство, на щатния и хоноруван
персонал бяха насочени към запазване и доразвиване на постигнатото
през годините, за привличане и запазване на младите хора и децата в
танцовите състави и Клубове по интереси. Огромни усилия при запазване
на женския битов хор. Целогодишна работа в посока улесняване живота
на възрастните хора и най-малките ни потребители при ползване на
интернет достъпа, библиотечни и социални услуги.
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БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Основна дейност на читалищата в България е читалищната
библиотека.
Фондът на библиотеката при НЧ „Земеделец-1874” в края на
календарната година е 11645 заглавия, а потребителите в библиотеката
са 96 човека от тях 35 са потребители в компютърната зала. Всички
посещения в библиотеката от началото на годината са 2354, а заетите
материали са 548 заглавия . Редовните абонати на преса са около 50
човека.
Към библиотеката има отдел „Читалня”, в която се развива и
търговска дейност, продажба на печатни издания.
През 2019 година читалището направи абонамент на „Читалищен
вестник”. Има дарение на годишен абонамент на в-к. „Хоби фермер” и
в-к „Слово”. През отчетният период няма отчислени книги.
От началото на годината има постъпили като дарение 247 нови
книги, на стойност 1977,88 лв:
1.
Евелина Ле ученичка от 11 клас в местното училище, дарила 9
тома книги на стойност 111,25лв.
2.
Богдан Лазов 13 том на стойност 95,11лв.
3.
Елеонора Бондова 4 тома 14,95лв
4.
Андрей Димитров 3 тома 15,95 цена
5.
Генади Бечев 1 том на стойност 14,98лв.
6.
Генчо Меицов 50 тома на стойност 558,91лв.
7.
Иван Базов 1 том на стойност 19,95лв
8.
В края на 2019 година библиотечният фонд се увеличи с още 166
заглавия. Библиотеката получи дарение от Българска библиотечно –
информационна асоциация (ББИА) София по проект „Стимулиране на
четенето в ранна детска възраст в България”. Книги и игри за деца от 1 до
6 год.възраст. Библиотеката се ангажира да разпространява информация
за подарените книги и да осигури достъп до тях не само за най-малките
си читатели, а и на родителите. В библиотеката бяха организирани
изложби, представяне и четене на полученото дарение, което е добра
основа за стимулиране на четенето в ранна детска възраст и провеждане
на детски занимателни обучения.
На всички постъпили дарения са направени Актове за дарение и са
заведени в инвентарната книга.
Библиотекарят следи постоянно за текущи проекти за обогатяване
на книжния фонд. През 2019 г.библиотеката кандидатства по Програма
на Министерство на културата „Българските библиотеки - съвременни
центрове за четене и информираност” , но проектното предложение не
бе одобрено за финансиране.
През отчетения период можем да се похвалим и с обновяване на
програмен библиотечен продукт „Автоматизирана Библиотека„ версия
2019г, за която читалището заплати 600 лв. на фирма „РС-ТМ” София.
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Абонаментният план включва класификатор на книги, настройки,
обучение на библиотекаря, инсталиране на продукта и сервизни
функции.

Масови мероприятия
Библиотеката взема участия във всички културно- масови дейности
на читалището. Организира и изготвя витрини, презентации и изложби
по повод празници и чествания през годината.
Библиотекарят е ръководител на три детски танцови състава в
различни възрастови групи, работи с клуба по рисуване, колегата Петко
Колев е ръководител на клуба по компютри, Румяна Върбанова е
ръководител на театралния клуб.
Всички те вземат участие в залегналите изяви и дейности в
годишния Културния календар на читалището.
На 6 януари отбелязахме 171 от рождението на Христо Ботев.
Изложба от негови книги бе подредена в библиотеката, а децата от
компютърния клуб направиха витрина пред фоайето на читалището.
19 февруари почетохме годишнина от Обесването на Васил Левски
Участие взеха клубове при местното училище и клуб за театрално
изкуство към читалището. В мероприятието участваха 23 деца от
различна възраст .
През месец февруари клуба по рисуване към читалището откри
мартенският базар. В изработването на мартеници взеха участие над 10
деца.
На 2 март бе изготвена изложба от снимки „Архивите са живи”
по повод 145 години от основаването на НЧ „Земеделец 1874”
В края на март месец читалището получи дарение, безвъзмездно
ползване на 4 броя компютри от фондация „Да възродим българските
села” гр. София с инсталирани образователни програми за деца и
безплатен сайт „Уча.се”.
Театралната група и клуба по интереси към СУ, изнесоха малък
рецитал в ресурсния кабинет на местното училище по случай Първа
пролет
23 април Световен ден на книгата и маратон на четенето
организирахме децата от 1 до 4 клас да посетят библиотеката. Василка
Меицова, член на Чит.настоятелство прочете приказка на най- малките
малчугани в детската градина.
8 Април - „ Международен ден на ромите” – театралната група
изнесе малък рецитал. Участие взеха 15 деца.
Група
по компютри изработи презентация за пролетните
празници, а групата по рисуване я украси с изработени пролетни цветя.
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11 април „Лазаров ден” – по традиция лазарки обикаляха и пяха
песни из селото. Открит урок в местното СУ на тема „Пролетните
празници”. Библиотекарят разказа на най-малките в начален курс как се
отбелязва „Лазаров ден” в нашето населено място.
През годината има направени витрини и изложби от книги за
годишнини на различни български и чужди автори. Участие в тях вземат
клуба по рисуване и компютърния клуб.
На 1 Юни Деня на детето участие взеха над 15 деца от местното
училище и клуба по рисуване към читалището. Мероприятието започна в
класните стаи, продължи с рисунка на асфалт, подсигурена закуска от
читалището и приключи в двора на училището с весели игри.
Лято в библиотеката започна през месец юли и продължи до месец
август. Деца от населението веднъж седмично посещаваха
Информационния център в читалището. Занимания с компютър, четене,
рисуване, изработване на животни от хартия и програма от забавления
през летните месеци.
29 юни - По случай Международният ден на река Дунав
читалището организира съвместно с Фондация „Феникс 21 век” г-жа
Лазаринка Андреева и Ани Марикова и всички деца от ЦНСТ-та в Ново
село доброволческа акция за почистване на плажната ивица „Сладолед за
смет”. Спонсорите от фондацията предоставиха за децата сладост и
закуски.
Национална седмица на четенето се проведе във фоайето на
местното училище. Актрисата Минка Сурдулова прикани децата да
четат повече и по- често да посещават библиотеката. Тя прочете любимо
си стихотворение „Приказка” от Дамян Дамянов. С книги под ръка
мероприятието се пренесе и в Клуба на пенсионера „Просънъц”.
Библиотекарят взе участие в Националния форум „Библиотеките
днес”, който се проведе на 6- 8 ноември в гр.София хотел „Рамада”
На 15 ноември бе отбелязан Деня на толерантността в малкия салон
на читалището съвместно с СУ Ново село и Сдружение „Център за
междуетнически диалог и толерантност Амалипе” Велико Търново по
проект на Община Ново село по ОП „РЧР”. А на 2 декември, отново в
читалището, се проведе образователна среща по случай Световния ден за
борба със СПИН-а. В мероприятията участват деца от ромската етнос и
деца в уязвимо положение. Презентацията бе изготвена от образователни
медиатори по проекта.
На 20 декември бе и Коледното тържество, което се проведе в
местното училище.
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Добрата библиотека е огледало на местната общност.
Информационният център разполага с 10 работни компютъра и 5
лаптопа, целогодишно е в услуга на деца и възрастни хора, бърз достъп
до Интернет за всички граждани.
Състоянието на читалищната библиотека отговаря на реалните
потребности и очаквания на гражданите.
Ограничените финансови възможности на библиотеката се
отразяват непосредствено върху библиотечното комплектоване, но за да
задържим читателския интерес и повишим броя на нашите читатели
следим за проекти в тази насока, и не само, а и за подобряване на
библиотечната база, разнообразяване на библиотечната дейност и работа
с децата включени в Клубовете по интереси.
Благодарение на нашите спонсори от ПОК „Доверие” София
читалището има непрекъснат и бърз достъп до интернет вече 7-ма
поредна година, който е в помощ за общността в зависимост от
потребителското търсете, безплатно предоставяме интернет за децата от
социалните центрове, които се включват в дейностите на читалището.
Читалищната библиотека е вписана в регистъра на обществените
библиотеки в Министерството на културата и притежава Удостоверение
№ 75 / 01.07.2016 г. на основание чл.10, ал.1 от ЗОБ (Закон за
обществените библиотеки).
ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ
Друг съществен момент в дейността на нашето читалище е
художествената самодейност. Днес тук работят Клубове по интереси за
деца и 4(четири) художествени колектива общо 59 самодейци – женски
битов хор-12 жени, Танцов състав „Гъмза”- 11 човека , хоротека
„Вижулия”, която събира около 15-20 човека и детски танцов състав
„Гъмзичка”, общо - 16 деца: разпределени по възраст децата репетират
два пъти в седмицата. Ръководители на съставите са: Иван Рангелов на
битов хор, Елеонора Бондова на детски танцов състав и Василка Меицова
на големия танцов състав и хоротека.
За своите празници по културния календар читалището ползва
услугите на: Духов оркестър „Маратон” – 8 човека, оркестър „Хармония”
Видин и Диджей Светли от Видин.
Самодейните ни колективи имат различен брой участия и изяви в
местни празници, в общината, областта и региона, в национални
фолклорни фестивали и събори в страната, от където се завръщат с
грамоти и престижни плакети и медали за цялостно представяне.
Битовия хор, танцов състав „Гъмза” и детски танцов състав
„Гъмзичка” участваха заедно на 15 юни във фолклорен фестивал „Жива
вода” в гр.Димово. На 29 юни пък взеха участие в общински празник на
гр. Белоградчик с организатор Сдружение „Виделина и идентичност”
София, на една сцена с банатски българи. Съставите при новоселското
читалище бяха одобрени да открият концерта. Организирано бе
посещение и на Белоградчишките скали. Съставите се завърнаха с
грамоти и плакети.
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Участието в двата фестивала бе спонсорирано от г-жа Галя Смит,
дългогодишен наш благодетел, чрез нейната фондация за подпомагане
културни изяви на деца.
За отбелязване е участието на танцов състав „Гъмза” и Битов
хор на 2 и 3 август в 9-ти Национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор” в с. Царевец, община Свищов, който бе под патронажа на
Министерство на културата и е асициран член на ЦИОФФ –
Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и
традиционни изкуства към Юнеско. Съставите се представиха с
автентичен песенен и танцов фолклор, наедно с над 100 състава от
България и чужбина. Завърнахме се със специалната награда на
фестивала: плакет, грамота, златен медал и парична награда от 200 лв в
категория автентични хорà. Поздравления за всички самодейци за
безупречната изява и благодарности на кмета на Общината г-н
Стоенелов, за това че бе неотлъчно до нас.
Наградата от 200 лв от фестивала, с решение на ЧН-во ще бъде
разходвана за Деня на самодееца за двата състава.
КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА
Гордеем се, че Народно читалище ”Земеделец 1874”-Ново село и
днес е ревностен пазител на традициите и истински притегателен
културен център за общността– за млади и стари.
Духова музика „Маратон”: Общият брой изнесени концерти на
духовия оркестър са 10 на брой: на Йордановден, Бабинден, Трифон
Зарезан, Великден, Втори ден на Великден „По кръсти”, 145 годишен
юбилей на читалището, Новоселски събор – 2 дни, Летни съботни хорà
на площада (2 бр) .
Концертите на оркестър „Хармония” са 4 на брой – две летни
хорà, нетрадиционно хоро „От раклата на баба” и на Детското шоу.
По традиция Бабин ден и Трифон Зарезан са мероприятията, с
които започва всяка календарна година.
Водеща роля в организацията за Бабинден има читалището.
Основни спонсори на празника са земеделските производители и
търговските заведения – Горчо Марков и железарски магазин „Стройко
71”. През 2019 година ритуалът „Поливане на акушерката” се извърши
пред дома на д-р Наташа Петкова, в ритуала взеха участие като млади
родилки Яница Паскова и Олга Красимирова. Празникът бе уважен от
общо 145 човека от цялата Община и бе отразен в радио „Видин” и
социалната мрежа „Фейсбук”.
Трифон Зарезан е празник на Общината в партньорство с
читалището. На лозовите масиви в местността „Метериз” и в избата пяха
жените от Битовия хор, а в обичая „Зарязване” за поредна година се
изявиха Тони Георгиев – стар Трифон и Петьо Самуилов – млад Трифон.
3 март . Празничният концерт, по случай националния празник 141
години от Освобождението на България се състоя на 1 март в салона на
читалището в партньорство с местното Средно училище „Св.Св.Кирил и
Методий”. Тържествено откриване от Председателя на читалището Иван
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Базов пред паметните плочи с полагане на венци и тържествена реч пред
населението от кмета на Общината г-н Стоенелов. Участие взеха всички
самодейни състави при читалището и първа изява на 15 жени и мъже от
хоротека „Вижулия”. За своята първа изява танцьорите от хоротеката си
закупиха еднакви тениски с шевица от фирма „Мели-М” гр. Пловдив.
За благодарност към труда на самодейците и нашите благодетели
след концерта организирахме безплатна вечеря за Деня на самодееца,
която се състоя в стола на патронажа.
На 3 март по случай Националният празник самодейци при
читалището, жители и гости на Ново село се включиха в Националната
кампания „Пробуждане с хоро”. Едно приключение в цветове и багри
изпъстри площада в Ново село, над 70 малки и големи родолюбци
облякоха красивите народни носии, хванати за ръка в ритъма на
българското хоро.
На 28 и 29 април - отбелязахме и Великденските празници с
празнично хоро в неделя и на втория ден на Великден „По кръсти”
почетохме паметта на починалите и на кръста пред детската градина.
На 9 май бе отбелязана победата над фашизма съвместно с
председателя на Национално движение „Русофили” Светла Бондова пред
паметните плочи на загиналите във войните с поднасяне на венци и
озвучаване на площада.
На 23 май бе подобаващо честван 145 годишният юбилей от
основаването на читалището с празничен концерт. Участваха всички
самодейни състави при читалището, приятно ни изненадаха и децата от
местното СУ, а гости на концерта бяха певицата Николета Валентинова и
два детски танцови състава при читалище „Светъл ден 2009” гр. Видин с
ръководител Йоана Ванкова. Около добре организираният кетъринг от
директора на СУ г-жа Ирена Цветкова – дар по случай годишнината, се
събраха самодейци и гости на тържеството. Поздрави и награди получиха
дългогодишни самодейци за принос към читалищното дело, а
читалището се сдоби с безценни подаръци от Областна администрация
Видин, от Общинска администрация Ново село, от Асоциация
„Съвременни читалища” София, от РЕКИЦ Видин и колеги от
читалищата в общината. Читалищното Настоятелство благодари от сърце
на своите спонсори за отбелязване на 145-тата си годишнина. Събраните
средства са 1020 лв от: Валери Йонов – 100 лв, от Мими Марикова – 50
лв, от Любка Крумова от Радомир – 20 лв, от Румяна Херовимова от
Пазарджик – 100 лв, от Радосвета Ангелоева от София – 500 лв, от
Величко Николов от Берлин Германия – 50 лв, от Галя и Антонио
Павлови от София – 100 лв и от Златка Розалинова от София – 100 лв.
На 1 юни – имаме участие на доброволци от Ново село в
„Празника на носията” в с. Неговановци. Представена бе старата
новоселска носия – две женски и една мъжка носия.
На 06 юли – бе първото от летните съботни хорà на площада.
Читалището е организатор на целогодишна акция за набиране на
средства за Фонд „Духова музика”. За 2019 г. са постъпили дарения от
112 човека от Ново село, на обща стойност 1073 лв.. Едно съботно хоро
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ни струваше 190 лв на духовата музика. Изнесени са общо 4 концерта на
духовия оркестър: Великден- първия ден от читалището, втория ден
Великден бе заплатен от г-н Стоенелов и две летни съботни хорà; за
останалите две хорà заплатихме по 90 лв на оркестър „Хармония” от гр.
Видин. Сами виждате, колко средства се събират и колко участия
покриват. Концертите за новоселския събор, за събота и неделя, се
покриват от Общината.
На 27 юли – с решение на ЧН-во организирахме нетрадиционно
съботно хоро „От раклата на баба”. Целта бе мало и голямо да излезе на
мегдана в народна носия, да се разтворят старите ракли и да се покаже
красотата на българската носия. За голямо наше учудване площадът бе
изпълнен с жители и гости на селото, танцьорите от хоротека „Веселяци”
гр. Видин също ни уважиха с присъствие, хòра чак от Кула и Димово
бяха надошли, за да се включат в инициативата. Имаше цели семейства в
носии от най-възрастния до най-малкия член от една къща. Получи се
прекрасен празник на носията под звуците на оркестър „Хармония”,
която искаме да се превърне в традиция, всяко лято, всеки един от нас да
се почувства истински родолюбец. Празникът бе финансово и
материално подкрепен от местната земеделска фирма „Бен Хън Агро” в
лицето на Владимир Петров, закупихме награди и раздадохме бутилки
вина от добрата им реколта бяло, червено и розе за най-хубава носия, за
най-малките участници, за групово участие и за нашите гости.
Благодарим на всички от сърце, България ще я има с такива сърцати
хòра.
Поредното голямо и уникално лятно 24-то издание на
традиционното Детско шоу „На гости при баба” се проведе на 10
август под надслов: Фолклорен детски фестивал „Традиции, бит и
култура на Ново село – предай нататък” с водеща артистката Минка
Сурдулова. Шоуто бе финансирано по ОП „РЧР” проект на Община Ново
село в партньорство с читалището. Проведе се на сцената на лятното
кино, където се събраха над 300 зрители, за да се любуват на изявата и
таланта на 66 талантливи деца и танцови изпълнения от читалищата в
Общината. Децата пяха, рецитираха, танцуваха и палуваха по сцената,
имаше и художествена гимнастика, сценки и денс- изпълнения.
Изложена бе изложбата от проведен Конкурс за детска рисунка „Моето
любимо читалище”, организирана по повод юбилейната 145-та
годишнина на нашето читалище. Със средства по проекта бяха раздадени
богати пакети с награди на всяко дете-участник, изработени и раздадени
сувенири и плакети на фестивала за всеки спонсор и танцови формации,
художникът Борислав Александров изработи дървени плакети за три от
общо 43 рисунки от Конкурса. Сдружение „Активно общество” Видин
подсигури бели тениски за всички деца, г-жа Флорова от София ни
предостави голям брой на списание „Бърборино” и не на последно място
по проекта получихме три кашона детски народни приказки, които
раздадохме на участници и деца от публиката. Фестивалът бе заснет от
Олег Манджуков за архива на читалището и за отчет по проекта.
Финалът на шоуто бе грандиозен, небето над лятното кино и
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пристанището бе осветено от чудна и красива заря. Получи се един
незабравим летен детски празник, който продължи на мегдана под
звуците на оркестър „Хармония”.
На 23 август – Битовата женска група и танцов състав „Гъмза”
взеха участие във фестивал „Тъпан бие, хоро се вие” в с. Флорентин.
На 31 август, една седмица по-късно танцовия състав участва в
традиционния събор на с. Ясен, където направиха своята генерална
репетиция за предстоящото им голямо участие на Приморско.
На 3 септември бе поредното голямо платено участие на танцов
състав „Гъмза” в Интернационален фестивал „Фолклорни нюанси” в гр.
Приморско. Читалището заплати 120 лева за участие във фестивала на
открита сцена в центъра на Приморско и 350 лева пътни разходи на
самодейците-участници. Отлично представяне на състава с автентични
хорà и едно влашко хоро, по хореография на Фиданка Николова от
Винарово. Представянето на състава вдигна на крака цялата публика и
събра погледите на туристите в черноморския град. Архивът на
читалището се обогати с още един плакет и медал на фестивала.
На 14 септември, отпочинали след бурните емоции на морето в
Приморско читалищните работници се включиха в Националната
кампания „Да изчистим България за 1 ден”. Нашето почистване
продължи 2 дни, основно бе изчистен двора, стаите в етнографската
„Къща на срещите” и тротоара пред къщата, а на следващия ден
почистихме и ремонтирахме отлепените тротоарни плочки около
читалището. Отличници на сцената и в работата.
На 19 септември – читалище „Земеделец-1874” бе включено в
„Пътуващ фестивал на автентичната култура” с участие на танцов състав
„Гъмза”. Фестивалът се организира от сдружение „Видински фонд
Читалища” в рамките на проект „Живи човешки съкровища на
трансграничния регион”, финансиран по Програма Интеррег РумънияБългария. Фестивалът гостува на площада в Ново село, на открита сцена
с над 30 индивидуални и групови изпълнители и демонстрации на
автентичната кухня, традиционни занаяти и обичаи от трансграничен
регион Видин - Долж Румъния. Целта на фестивала е да се фокусира
вниманието върху богатото нематериално културно наследство на
региона, като се изведе на преден план грижата за хората – „живите
човешки съкровища”, които ги олицетворяват.
На 20 септември – Читалището бе включено в кампания за
обучение на хора над 55+ „Интернет за всички” на Мобилен оператор А1
и Асоциация „Съвременни читалища” София. Секретарят на читалището
Любка Ангелова премина онлайн обучение за обучители в четири модула
и се сдоби със Сертификат за успешно завършен курс „Андрагогикавиртуална среда за обучение”. Принципите на учебната програма са
въведение в компютърната техника; работа с интернет; използване на
мобилни устройства-смартфони и таблети и онлайн безопастност, както и
теория на обучението при усвояването на знания и умения от възрастни
хора, методи за преподаване и учене на възрастни хора. Целта на
Международната инициатива на А1 „Интернет за всички” е да осигури
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достъп до информация, знания и образование в областта на технологиите
на тези, възрастни мъже и жени, които по някаква причина нямат шанс да
се възползват от тази възможност за работа с различни мобилни
устройства, за тези, които живеят в по-малките населени места.
В Информационната зала на читалището се проведоха два
безплатни курса от 02.10.2019 до 22.10.2019 г., обхванати и обучени 20
курсисти в 20 учебни часа, адаптирано съобразно нуждите и уменията на
по-възрастното поколение по учебна програма, разработена от екипа на
Асоциация „Съвременни читалища” София. Използвана бе наличната
техника, с която читалището разполага. Асоциацията заплати на
читалището наем от 300 лв за периода на провеждане на курсовете, за
всички курсисти по време на обучението бе подсигурено вода и кафе, а в
края на всеки курс курсистите получиха сертификат за завършен курс.
Това обучение „Интернет за всички” се проведе в читалищата на 11
населени места в България, като Ново село е единственото селско
читалище.
На 5 ноември читалището се включи в организиран Конкурс по
проект „ДИГИТАЛНО НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
на област Видин “, финансиран чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия на Асоциация за
насърчаване на туризма – Видин в лицето на Лазаринка Андреева. Ново
село представи Новоселското разсучало като неразделна част от старата
новоселска носия, запазено и до днес, украса за главата на невестата част
от двупрестилчената носия от Ново село. Нашето предложение като
представителен елемент на нематериалното културно наследство бе
одобрено. На снимачната сесия участва и г-жа Елка Дудулова като
местно живо човешко съкровище в областта на етнографията, която пред
камерите на Българска национална телевизия показа как се прави
разсучало, как се поставя на главата и разказва кога и в кой момент от
живота на новоселянката нейните коси остават завинаги покрити с
разсучало според традиционните норми на поведение в патриархалното
общество.
За участието си в събиране на елементи от нематериалното ни
наследство читалището получи награда – лед индикатор за зареждане на
смартфони Power Bank.
На 11 ноември пък екипът на читалището участва в семинар
„Вкусът на Стара планина” по трансграничен проект България-Сърбия на
Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие” Видин по
програма Интеррег,във Фалковец хан Мадона, където представихме 3
автентични ястия– Клатитъ, Попаз и Пържитура, които се разиграха в
организиран конкурс от традиционната кухня във Видинско с наддаване
в социалната мрежа Фейсбук. Участваха над 480 рецепти от Видински
регион и нашето читалище за презентация как се приготвят „Клатитъ” от
Ново село отново спечели награда- лед индикатор зареждащо
устройство.
Малко преди Коледа на 30 ноември се проведе „Вечер на младото
вино” за 7-ма поредна година. 66 лозари, винари и любители на
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божествената напитка отвориха бъчвите с младото вино и го опитаха на
обща трапеза. Водеща на празника бе Валерия Крумова, а най-важният и
очакван момент от вечерта беше провеждането на конкурс за най-добро
домашно вино. Комисия с председател Златко Петкова отредиха първите
места за червено вино на Максим Димитров, за розе на Иван Маджов и за
бяло вино на винарска изба „Ново село”на фирма „Бех хън агро”.
Спонсори на вечерта бяха Антоанета Кежова, Тони Георгиев, Валери
Йонов, а за доброто настроение на вечерта се погрижи диджей Светли.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ, ПРИВЛИЧАНЕ И
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
От 1998 г. читалищата имат възможността за развитие на стопанска
дейност, възможности за привличане на средства чрез реализиране на
проекти в различни сфери.
1.
За 2019 година читалището успя да привлече общо 1750 лв дарения
от физически лица: за 145 годишния юбилей и за участия във фестивали
2.
От наеми по проекти и политически партии за ползване на зали 920 лв
3.
За фонд „Духова музика” от населението бяха събрани – 1073 лв
4.
Ръководството на читалището продължава да разчита на стопанска
дейност. В читалището се продават периодични издания, извършват се
ксерокс и компютърни услуги. За 2019 година приходите от преса са 2
450 лв.
5.
Читалището участва като партньор по проект на Общината
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи” по ОП „РЧР” в
дейност 3 „Мерки за интеграция в образователната система на деца и
младежи” с организиране на Фестивал „Традиции, бит и култура на Ново
село-предай нататък” и в дейност 4 „Подобряване на достъпа до
образователни услуги за ранно детско развитие”. По последната дейност
бяха назначени с конкурсна процедура и подбор двама образователни
медиатора Радка Дафинова Василева и Петьо Дафинов Самуилов за три
месеца за периода от 10 май до 10 август 2019 г.. Бюджетът за
изпълнение на дейността бе 3642 лв. Сумата е отчетена от секретаря на
читалището на счетоводителя по проекта през месец септември 2019 г.
През 2019 г. на читалището бяха разпределени 5,25 субсидирани
бройки от държавния бюджет. Съгласно чл.23 от ЗНЧ разпределянето на
държавната субсидия става през месец януари в началото на всяка
календарна година от комисия назначена от кмета на Общината и
представители от всички читалища. Полагащата се по Закона за
държавния бюджет държавна субсидия за култура за 1 субсидирана
бройка бе 9 490 лв..
Читалището кандидатства пред Министерство на култура за
отпускане на допълнителна субсидирана бройка в направление
„Художествено-творческа дейност”. За голяма наша всеобща радост
бяхме одобрени за допълнително финансиране от държавата с 0,25
субсидирана бройка за 2019 г., което се равнява на 2 372 лв.. Да, за
съжаление не е цяла бройка, но и тези средства ще са в помощ за
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издръжката на читалището. Друга много добра новина и добър старт през
новата 2019 г. за читалището е връщането на иззетата 1 бройка субсидия
на нашето читалище. Общинската комисия за разпределяне на
държавната субсидия отчете необходимостта от връщане на средствата
на читалище „Земеделец-1874”. Така, през 2019 година читалище Ново
село започва годината с бюджет 49 823 лв за 5,25 субсидирани бройки за
заплати, хонорари и възнаграждения на персонала и за издръжка на
читалището.
С връщането на иззетата субсидия на читалището с решение на ЧНво , още през месец януари 2019 г.се задейства процедура по набиране на
кандидатури за вакантната длъжност „Чистач-хигиенист”. На свое
заседание ЧН-во разгледа постъпилите 2(две) кандидатури и одобри
лицето Христина Георгиева Цветкова да заеме длъжността.
Държавната субсидия стига за заплати и възнаграждения на 4-ма
щатни работници, за наетите лица на Граждански договори през
годината, счетоводител, членски внос към различни институции, в които
читалището членува и покриване разходи по ЗЗБУТ „Закона за безопасни
условия на труд” – трудова медицина, ел. контрол, поддръжка на касовия
апарат, пожарна безопасност и др.такси към институции. Останалите
средства спрямо годишната държавна субсидия за културни дейности са
от стопанска дейност, членски внос и дарения. Чрез тях се финансира не
само културната дейност, читалището има и известни разходи за
поддръжка на сградата, разходи за вода, канцеларски, почистващи
препарати, дърва, въглища, консумативи за наличната техника, работно
облекло, допълнителни възнаграждения на персонала и други.
Тук е моментът да се похвалим, че по случай юбилейната 2019
година за нашето читалище, на свои заседания ЧН-во успя да задели
средства и да вземе решения за:
1.
През м.септември и през м.октомври (на два пъти) беше сменено
старото луминисцентно осветление в Информационния център, малкия
салон, фоайето и стълбището на читалището и закупени нови 16 бр. лед
панели за вграждане с мощност 40 W от фирма „Инолид” ООД София
чрез Енерго-про „Енергийни услуги” ЕООД по програма „Енергийна
ефективност”, на обща стойност 1056 лв. с ДДС.
2.
През м.ноември използвахме голямото намаление на фирма „МелиМ” гр. Пловдив и изпратихме поръчка за изработка на 10 женски носии и
три мъжки ризи за танцовия състав, различни от традиционните ни
носии, на обща стойност 1520 лв с ДДС. Изработката по дадената ни
оферта е с продължителност 3 (три) месеца, затова първата изява на
състава с новите носии предвидихме да бъде на концерта по случай
Националния празник на България 3 март 2020 г.
3.
Отново през м.ноември изпратихме поръчка за изработка на 5 броя
стенни витрини от фирма „Фалеза-офис 2000” ООД гр. София, на
стойност 720 лв. с ДДС, които монтирахме в малкия салон. Идеята за
закупуване на витрините дойде от липсата до момента от същите, за
показ на видно място на големия брой събрани награди, плакети, медали,
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сувенири и грамоти през годините от участия във фестивали на
самодейните състави при читалището.
4.
И последна придобивка, през м.декември, читалището закупи нов
библиотечен програмен продукт „Автоматизирана библиотека” от фирма
„РС-ТМ” ООД гр. София на стойност 600 лв. Продуктът е инсталиран в
библиотеката, библиотекаря е обучен за работа със софтуера, остава
нелеката задача книжния фонд да бъде въведен в системата.
5.
Читалището може да се похвали и с придобивки, които то не е
закупило със собствени средства и това са:
- през м. август на читалището бе даден за безвъзмездно ползване
1 бр. климатик Panasonik от Общинска администрация Ново
село;
- през месец септември ЧН-во разреши монтиране на два броя лед
прожектори на лицевата фасада за по-добро осветяване на
площада, подарени от Кмета на Общината г-н Стоенелов.
ЧН-во благодари на всички наши благодетели през изтеклата 2019 г.,
които живяха и работиха с мисъл за читалището и читалищното дело.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Дейността на читалището, след проведеното през месец март 2019 г
Общо отчетно-изборно събрание и до момента се ръководи от
Читалищно настоятелство с Председател Иван Борисов Базов, секретар
Любка Иванова Ангелова и членове Ирена Цветкова, Олег Манджуков,
Василка Меицова, Антоанета Кежова и Тони Георгиев. Проверителната
комисия е от 3 души с Председател Жана Фърнева и членове Дафинка
Андреева и Людмила Нинчева.
През отчетната 2019 г. и до момента са проведени 6 заседания на
ЧН-во, на които са взети 35 решения. Разглеждани са въпроси, свързани с
тържества и чествания, одобрявани разходи за поддръжка и подобряване
на сградния фонд, одобряване и внасяне на проектни предложения и
информация за тяхното реализиране, одобрявани са участия на
самодейните ни колективи в събори и фестивали в България, одобрявани
са средства за стимулиране на щатния персонал, разглеждани и
одобрявани са средства за наетите на ГД-ри лица, отчитат се средства за
събран членски внос и духова музика, отчитат се и се приемат
новопостъпили членове на читалището, въпроси свързани с
библиотечната дейност, развитието на художествената самодейност,
подготовка на сградата за есенно-зимния сезон, щатни разписания на
работната заплата на служителите, участия в обучителни семинари и
квалификация на персонала и много други.
Читалище „Земеделец 1874” ежегодно сключва договор за
обслужване по трудова медицина със „СТМ САНУС” ЕООД гр.Видин
представлявано от д-р Ваня Борисова.
Ежегодно сключва договор с фирма „Нинкови” ООД Видин за
Контрол на съпротивление на защитни заземителни уреди и Контрол на
изкуствено осветление.
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Забележка: Отчетният доклад за дейността на читалище „Земеделец1874” е приет на заседание на ЧН-во с Протокол № 7 от 20.02.2020 г..
Общото годишно отчетно събрание на читалището бе насрочено за
14.03.2020 г., но бе отменено със Заповед на кмета на Община Ново село
№ РД 02-67 от 13.03.2020 г. до второ нареждане поради обявеното от МС
извънредно положение, предизвикано от коронавирус.
Проведено на 27.05.2020 г. в големия салон.
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