ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ” ЗА 2017 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 2017 година
Установиха се нови контакти и се утвърдиха 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, Градска библиотека „Пайсий Хилендарски” –
Асеновград, ББИА, Радио Стара Загора, Фондация „Институт за съвременна
психология“, Държавна опера Стара Загора и др.
Медийна подкрепа за отразяване дейността на Сдружението във връзка с
изявите на Дамски хор „Библиофония” оказват сайтовете dolap.bg и infoz.bg.
Създадена е интернет страница на Сдружението, като част от сайта на
Регионална библиотека „Захарий Княжески” като средство за информиране и
представяне на дейността му у нас и пред света.
Сдружение „Библиофония” участва в Програмата „Ти и Лидл за по-добър
живот” с проектно предложение на тема „Някой някъде чете“.
През 2017 година Сдружение „Библиофония” продължи да организира
дейността на хора на библиотекарите в град Стара Загора – Дамски хор
„Библиофония” и подпомогна идейно и логистично творческите му изяви.

Поканите за участие в различни събития дават основание за повишеното
доверие и увереност в развитието на творческите търсения на хористите.
През 2017 г. Сдружението осигури достъп и подпомогна културни изяви
на Дамски хор „Библиофония“ като:
- Участие в Първи международен фестивал на хоровото изкуство „Августа
Траяна” – Стара Загора.
- Участие по покана на ББИА в откриването на Националната библиотечна
седмица 2017 (9 – 13 май, София) и връчване на годишните библиотечни
награди на ББИА.
- Участие по покана и по случай рождения ден на Градска библиотека
„Паисий Хилендарски” – Асеновград в програмата на честването.
- Звукозаписи на няколко песни от репертоара с екип на радио Стара
Загора.
- Участие в Нощ на изкуствата в Регионална библиотека „Захарий
Княжески”. Организира се благотворителен базар на ръчно изработени
предмети.
- Участие в Първа национална среща на консултантите по библиотерапия –
Стара Загора по покана на Фондация „Глобални библиотеки – България”
и ББИА.
- Участие в церемониите по връчване на наградите „Анастасия Тошева”,
„Будител на Стара Загора” и Читател на 2017 и запалване на светлините
на Коледната елха в РБ „Захарий Княжески“.
- Организиране на Коледен концерт с участието на Дамски камерен хор
„Библиофония“ (Стара Загора), Смесен хор „Севтополис“ (Казанлък) и
Камерен хор „Еуфония“ (София). Благотворителен базар от ръчно
изработени предмети.
Финансов отчет за 2017 година
През 2017 г. Сдружение „Библиофония” отчете следните приходи – 877.87 лв., в
т.ч.:
– От членски внос – 360.00 лв.
– От дарения, получени на организирани благотворителни базари на ръчно
изработени предмети от съмишленици на Сдружението – 487.87 лв.
– Парично дарение от 30.00 лв. от член на сдружението – Николина
Павлова.
Разходите на Сдружението са в размер на 854.85 лв.:
– Външни услуги – публикуване на обява за свикване на ОС, счетоводна
услуга, нотариална такса – 127.00 лв.
– Закупуване на сценично облекло за Дамски хор „Библиофония” – 527.85
лв.
– Върната временна вноска за покриване на разходите по регистрацията на
сдружението – 200.00 лв.
През 2017 г. Сдружението не е извършвало стопанска дейност.

16.03.2018 г.
Стара Загора
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(Милена Владимирова)

