ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ” ЗА 2016 ГОДИНА
Сдружение „Библиофония” е регистрирано в Старозагорски окръжен съд с
решение 141 от 06.07.2016 г. Седалището и адресът на управление на сдружението е гр.
Стара Загора, бул. „Руски“ № 44. Сдружението е учредено в обществена полза.
Сдружението е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в
библиотечно-информационния сектор, културата, образованието, науката и
гражданското общество с предмет на дейност популяризиране на съвременни практики
в областта на културата, образованието и информацията и тяхното утвърждаване в
публичната сфера.
Цели на Сдружението
Сдружението е учредено да развива културна, образователна и информационна
дейност с цел възпитаване на уважение към културното наследство и умения да се
ценят изкуствата, научните постижения и иновациите.
В този смисъл Сдружението се стреми:
1. Да развива и повишава творческите инициативи, изпълнителското майсторство
и професионалната реализация на своите членове.
2. Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и
общите европейски ценности и работи за активизирането на културния диалог
на регионално, национално и международно ниво.
3. Да работи за опазване, осигуряване на достъп и популяризиране на местното
културно-историческо и научно наследство.
4. Да съдейства за развитието и утвърждаването на музикалната култура и
духовните ценности на обществото и да допринася за развитието и
разпространението на хоровото пеене в страната и чужбина.
5. Да създава условия и намери форми за приобщаване на младото поколение към
утвърдените книжовни и музикални традиции.
6. Да подпомага уязвими лица и групи за творческо личностно себеизразяване и
обществена изява и да работи за тяхната социализация.
7. Да осъществява изследователски програми, социологически проучвания,
експертна и консултантска дейност в областта на библиотеките и библиотечноинформационните услуги.
8. Да насърчава създаването на лидери сред членовете си за модернизация на
библиотеките и библиотечно-информационните услуги.
9. Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението и да
насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечноинформационния сектор.
Дейности на Сдружението
1. Осигуряване достъп до културните изяви на различните видове изкуства.
2. Организиране дейността на хор на библиотекарите и подпомагане на
творческите му изяви.

3. Организиране на фестивали, лектории, културни прояви, конференции,
семинари, кръгли маси, програми за обмен и др.
4. Привличане на съмишленици, насърчаване и популяризиране на
доброволчеството при изпълнение на целите на Сдружението.
5. Осъществяване на съвместна дейност със сродни по цел организации в страната
и чужбина, с държавни и общински учреждения, университети и
изследователски институти.
6. Реализиране или участие като партньор в регионални, национални и
международни проекти и програми, свързани с културното наследство,
културната интеграция, продължаващото образование и гражданското участие.
7. Участие в местни, национални и международни форуми.
8. Иницииране на местни кампании и координиране участието в национални за
насърчаване на четенето, информационна грамотност, учене през целия живот и
др.
9. Предоставяне на експертни и консултантски услуги.
10. Развиване на партньорски взаимоотношения с други сектори за осигуряване на
застъпничество и подкрепа за библиотечно-информационния сектор и
работещите в него, включително дарителство и спонсорство.
11. Разработване и публикуване на информационни продукти в подкрепа на целите
на Сдружението.
12. Отличаване на свои изявени членове, както и външни лица и организации с
принос към развитието на културата, образованието и гражданското участие в
региона.
13. Подобряване на обществената информираност и привличане на обществен
интерес към съвременните практики в областта на културата, образованието и
информацията.
Отчет на дейностите през 2016 година
Изработи се лого и печат на Сдружението. Установиха се контакти и се
създадоха отношения със съмишленици, други сдружения с нестопанска цел,
артисти, творци и музиканти, които подкрепят и насърчават дейността на
Сдружението.
Партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Библиотека
„Родина”, Община Стара Загора, Държавна опера Стара Загора, СНЦ
„Пътуващите книги на Стара Загора”, Фондация Институт за съвременна
психология, Държавна опера Стара Загора и др.
Подкрепа и осигуряване на участие в концерт на Дамски хор
„Библиофония” на дете с певчески заложби от Дома за деца лишени от
родителска грижа „Мария Терезия”, ученици от НУМСИ „Христина Морфова”,
изучаващи пиано.
Медийна подкрепа за отразяване дейността на Сдружението във връзка с
изявите на Дамски хор „Библиофония” оказват сайтовете dolap.bg и infoz.bg.
През 2016 година Сдружение „Библиофония” организира дейността на
хора на библиотекарите в град Стара Загора – Дамски хор „Библиофония” и
подпомогна идейно и логистично творческите му изяви.
Една от целите за развитие на хор „Библиофония” е да издирва, съхранява
и изпълнява непознати музикални творби. Първа крачка в тази посока са
установените контакти с Дом Петко Стайнов, Казанлък и любезното съдействие

на главния уредник Иво Косев. Предоставените ноти и партитури от архива на
академик Петко Стайнов и участието на хор „Библиофония” в националния
хоров фестивал по случай 120-та годишнина от рождението на именития
български композитор дават основание за доверие, развитие и творчески
търсения на хористите.
Осигури достъп и реализира културни изяви на хора като:
 Благотворителен концерт в залата на Регионална библиотека „Захарий
Княжески”. В концерта участваха и артисти от Държавна опера Стара
Загора и ученици от НУМСИ „Христина Морфова”.
 Първа изява на конкурсна сцена в международния форум "Българско
наследство", гр. Балчик, с подкрепата на Община Стара Загора.
Изпълнение на три народни песни– „Не бързай, Слънчо” обработка
Николай Кауфман, „Хвръкнала е птичка” обработка Петър Крумов и
„Прощавай, мамо” музика Кирил Тодоров. Печели първо място в
категория Хорово изкуство, раздел Обработен фолклор от Втория
международен форум „Културно наследство“.
 Участие в Песенния празник по време на тържествения общоградски
ритуал по случай 131-та годишнина от Съединението на Княжество
България с Източна Румелия в парк „Александър Стамболийски“,
организиран от Община Стара Загора.
 Участие в Нощ на изкуствата 2016 г. в Регионална библиотека „Захарий
Княжески – изпълнение на песните „Хвръкнала е птичка”, „Прощавай,
мамо” и премиера на песента „Go Down Moses”.
 Участие в първото издание на Национален хоров празник „120 години
Петко Стайнов“ – Казанлък. Изпълнява шест песни: „Конь”, „Go Down
Moses”, „Хвръкнала е птичка”, „Прощавай, мамо”, „Първа вечер” (муз.
Петко Стайнов) и „Сияхамба” (на зулуски език).
 По покана от организаторите на събития в МОЛ Галерия – Стара Загора,
хорът участва в тържественото запалване на светлините на Коледната
елха и посрещане на Дядо Коледа в МОЛ Галерия, като изпълнява
песните от репертоара си.
 Коледен концерт на дамски хор Библиофония и приятели „Песента е
полет”.
Финансов отчет за 2016 година
През 2016 г. Сдружение „Библиофония” отчете следните приходи:

От членски внос – 252.00 лв.

От дарения, получени на организирани благотворителни базари на
ръчно изработени предмети от съмишленици на Сдружението – 221.50 лв.

Парично дарение от 3.00 лв. от член на сдружението – Светлана
Пенева.

Временна вноска за покриване на разходите по регистрацията на
сдружението – 200.00 лв.
Разходите на Сдружението са в размер на 220.40 лв. за разходи за
държавни, банкови и други такси за регистрация и печат на сдружението.
През 2016 г. Сдружението не е извършвало стопанска дейност.

14.03.2017 г.
Стара Загора

Председател на УС: .....................
(Милена Владимирова)

