
Отдел „Култура” 
 

 

Основния приоритет в дейността на отдел „Култура” е запазване 
и развитие на духовността, развитие и по-активен живот на 
културните институти и творчески съюзи, повишаване ефективността 
на дейността им, популяризиране на техния художествен продукт в 

страната и чужбина и продължаване дейностите за постигане на 
високо професионално ниво на всички културни изяви.  

 

 В  изпълнение на основните задачи през първото шестмесечие на 
2008 година  се работеше за повишаване   интереса   на гражданите на 
Враца към културните събития, както и към създаване на траен 

интерес към културния живот в града сред  по-възрастните граждани 

и младите хора. Изпълнявайки един от приоритетите в дейността   се 
утвърждава нов смисъл и съдържание   в честването на местните и 

национални празници. 

В дейността на отдела има определена цикличност, породена от  
културния календар на Община Враца, както и от  ангажиментите, 
породени от местните и национални празници.  В този период  беше 
честван 3 март- Национален празник на Р България,  По случай 

празника бяха изнесени концерти от Академичен ансамбъл за песни и 

танци при Министерството на вътрешните работи на Русия, Ансамбъл 

„Вратица” при читалище „Развитие” и концерт на  съставите на 
Център за работа с деца.   По достойнство бяха отбелязани 160-та 
годишнина от рождението на Христо Ботев и  135-та годишнина от 
гибелта на Васил Левски. Участие в тези вечери взеха акад. 
Константин Косев и журналистката Велислава Дърева, както актьори 

и  хорови формации.  

 В периода януари-юни 2008 г. съвместно с Регионална 
библиотека „Христо Ботев” и Регионален исторически музей отделът 
участва в организирането и провеждането на  литературни четения и 

представяне на   авторите Мадлен Алгафари, Теодора Димова, Орфей 

Петков, Станимир Кискинов, Ели Томинска и Лозинка Йорданова, 
както и художествени изложби, посветени на 25 години от смъртта на 
скулптора Иван Фунев,  на гоблениста Марин Върбанов, изложба 
„Чипровските килими”, избрани творби на врачански художници от 
фонда на художествената галерия, 130 години от Освобождението от 
турско робство, 55 години от смъртта на художника Цено Тодоров, 70 

години от рождението на Павлин Коцев. В рамките на „Ботеви дни” с  
изложба ни  гостува Ставри Калинов, а за откриване на празниците 
врачани можаха да присъстват на възстановената обща художествена 
изложба на врачански творци „Земята на Ботев”.  

Изпълнявайки един от приоритетите за съхраняване  и 

доразвиване на ценностната система на българина чрез богатството на 



фолклора и популяризиране дейността на бележити врачани от 
близкото минало, на творци и общественици с принос в националната 
ни култура и политическа история бяха проведени редица концерти, 

изложби и конкурси: 

 Във връзка с 110 годишнината от рождението на Дико Илиев 

беше проведен концерт на Духовия оркестър при ч-ще „Развитие” и 

Софийски градски духов оркестър, както и Седмица на Дико Илиев с 
беседи от посещения на ученици и граждани в зала „Дико Илиев” на 
Регионалния Исторически музей в сградата на Етнографско-
възрожденския комплекс.   
 Нов конкурс „Дух и материя”- посветен на 130 годишнината от 
рождението на Андрей  Николов  се проведе от Регионалната 
библиотека. Участие в него взеха над 60 ученика от Област Враца. За 
годишнината в художествената галерия беше подредена изложба с 
творби на скулптора. В рамките на „Ботеви дни” се проведе още един 

нов конкурс - „Наследници”- посветен на 132 г. от подвига на  Хр. 

Ботев и неговата чета и 160-та годишнина от рождението на Христо 
Ботев. 

 През м. май при  голям успех премина  Националния конкурс за 
млади изпълнители – певци, танцьори и инструменталисти „Дико 
Илиев”. Поради големия интерес и високата оценка на председателя 

на журито проф. Илка Попова, от 2009 година конкурсът става 
ежегоден. 

 Общинският  пролетен  фолклорен празник  събра в с. Мраморен 

над 500  изпълнители  от 19-те читалища на Община Враца. Беше 

представено най-доброто от  продукцията на читалищата в областта на 

самодейното изкуство. Радостно е, че все повече млади хора се включват в 

читалищните състави, което е индикатор за  добрата работа на читалищата 

от общината. 

 При голям интерес премина Третият международен фолклорен 

празник „Врачанска пролет”, който се състоя на 4,5 и 6 май. Участие 
взеха състави от Сърбия, Гърция, Румъния, от побратимения на Враца 
град– Крайова и от България. Изнесени бяха  четири концерта в 

общината, а празничното дефиле на 6 май и концерта на пл. „Христо 

Ботев” бяха впечатляващи. За организацията по провеждането на 

фестивала бяха получени отлични отзиви и благодарности не само от 

участниците, но и от много граждани на Враца. 

 Може да отчетем, че се запазва високото професионално ниво на  

провежданите изяви. 

 Във връзка с работата за привличане на повече млади хора към 

културните и исторически  събития и изяви бяха организирани  две 
младежки дискусии, свързани с годишнините на Христо Ботев и Васил 

Левски. И двете изяви преминаха при изключителен интерес и 

активност от страна на младите хора. За най- младите граждани на 



Враца през м. юни организирахме и втория Графити фест, който се 
проведе под патронажа на кмета на общината.  
 Една от важните задачи на отдел „Култура” е популяризиране 
чрез рекламни материали, специализирани издания и медиите 
дейността и постиженията на културните институти и творчески 

съюзи. В тази връзка участвахме активно и съвместно с Дирекция 

„Канцелария на кмета” при подготовката на рекламното издание за 
Община Враца, което се посрещна много добре и дава една добра 
представа за културно-историческото наследство, спорта, туризма и  

промишлеността  в града. Отделът  участва и в създаването на 
рекламния филм за Враца, както и в кампанията „Българските 
символи” с подготвяне на презентация, афиши и флаери  за 
кампанията. 
 През периода се проведе и заседание на консултативния съвет по 
култура.  
 Едно от най-значителните събития в този период е подготовката 
и  провеждане на „Ботеви дни 2008”. Освен традиционните изяви  в  

програмата бяха включени  и  младежка дискусия, проведена с 
участниците в 62-рия национален туристически поход „Козлодуй- 

Околчица”, концерт на група „Сигнал”, среща-разговор  с Мартин 

Карбовски,  Александър Ангелов и Боян Ботьов, както и изложба с 
вещи на ботеви четници  и негови семейни вещи. Макар и 

традиционни, в откриването на „Ботеви дни 2008” и в изпращането на 
походниците бяха включени нови  моменти, придаващи нов смисъл на 
изявите. 
 Друга задача, която сме си поставили и  успешно изпълняваме  е 

подпомагане на творческите съюзи и състови и Клуба на дейците на  

културата. Подпомогнахме осъществяването на творческата подготовка на 

Средношколски смесен хор при СОУ „Отец Паисий” и Ансамбъла за 

народни песни и танци „Вратица” към читалище „Развитие”, както и 

участието във фестивали на  АНПТ „Вратица” в Литва и на Танцов състав 

„Хемус” към Община Враца в Турция. 

 Културните институти на територията на Община Враца, които 
методически се подпомагат и  контролират от отдела са Регионалният 
исторически музей /РИМ/, Регионална библиотека „Христо Ботев”, 

както и 19-те читалища на територията на общината. 
 Дейността на РИМ  през отчетния период е подчинена на 
годишния план на  институцията. Проведени бяха 19-те зимни четения  

на уредниците в музея, които са своеобразни първи публикации по 
темите, разработвани от колегията. Над 12  доклада бяха изнесени в 

периода-януари-март2008 год. Обработени са голяма част от материалите 

и е подготвена документацията  за разкопките в м. „Градището” край 

Враца и праисторическото селище  до с. Оходен. Подготвени бяха редица 

изложби- „Перашки от  Чепино  и Велинград” и представяне на книгата на 

ст.н.с. д-р Светла Ракшиева „Писано яйце за Великден”, „Работилница за 



перашки”- съвместно с Община Враца и Търговско-промишлената палата, 

гостуване на художника Любен Насков с фолклорни персонажи от 

естествени материали. Етнографско-възрожденският комплекс беше 

домакин и на редица концерти – за стари градски песни, представяния на 

книги, Панаир на занаятите, както и на „Нощ в музея”, проведен по 

традиция за деня на музеите- 18 май. 

 За периода януари-юни 2008 год. регионалният исторически 

музей е посетен от 13 435 човека, като в този период бяха посрещнати 

и много чужди делегации и гости на Община Враца. 
Регионална библиотека „Христо Ботев” работи  по плана, приет от 

общото събрание на институцията. В периода са регистрирани 2 216 

нови ползватели  в библиотеката, отчетени са 29 302  посещения в 

обслужващите отдели и са заети 67 364  библиотечни документи. 

 Проведен е практикум с новоназначените и неквалифицирани 

библиотекари  и годишно отчетно събрание на общодостъпните 

библиотеки в област Враца. Посетени са 8 библиотеки за оказване 

методическа помощ на място и са направени 108 консултации по основни 

библиотечно-библиографски дейности. 

 Изработен е проект за кандидатстване пред Министерството на 
културата по  програма „Българските библиотеки-съвременни 

центрове за четене и информираност” за докомплектуване на нови 

библиотечни документи.   

 Библиотеката  има водещо участие  в проект „Глобални 

библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и Министерството 
на културата. Автоматизирана  е дейността на филиалната 
библиотека в ж.к. „Дъбника”. Разширена е локалната мрежа  с 3 нови 

автоматизирани места и са обособени 2 нови читателски места за 
индивидуален достъп на читатели. Подменени са  6 броя компютри и 6 

бр. монитори с новозакупени, както  е подменен  и сървъра с 
новозакупен. 

 Читалищата в Община Враца  работят за привличане на нови  

читатели и  самодейци. Все повече ученици и млади хора се включват 
в тази дейност. През месеците февруари,  март и април бяха проведени 

местните фолклорни празници, а през м. април общинския пролетен 

празник. Програмата на самодейните колективи продължи повече от  шест 

часа. Всички читалища в Община Враца  кандидатстваха с проекти 

пред Министерство на културата  за допълнително финансиране. Над 
33 хил. лева са отпуснати допълнително за ремонти, книги и 

компютърна техника. 
 В Община Враца работят и  два професионални културни  

институти– Драматично-куклен театър и Държавна филхармония.  

 От 16 до 22 май беше проведен ХІХ-тия Национален фестивал на 

малките театрални форми. Фестивалът се провежда  със съдействието  и 

съфинансирането  /от 25 хил. лв./ на Община Враца.  



 Държавна филхармония Враца чрез концертите си дава възможност 

за среща с известни изпълнители –музиканти и певци. Институцията 

активно участва  и в обществения живот на  общината.  

 Предстоящите задачи пред отдела са включени в годишния 

културен календар за 2008 година  и стратегическите задачи, 

произтичащи от  Общинския плана за развитие. 
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