
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ” ЗА 2019 ГОДИНА 

 
  
Отчет на дейностите през 2019 година 
 Продължихме да установяваме нови контакти и да поддържаме отношения със 
съмишленици, други сдружения с нестопанска цел, артисти, творци и музиканти, които 
подкрепят и насърчават дейността на Сдружението. 
 Продължихме партньорството с Регионална библиотека „Захарий Княжески”, ДИПКУ 
към Тракийски университет и др. 
 Медийна подкрепа за отразяване дейността на Сдружението във връзка с изявите на 
Дамски хор „Библиофония” оказват сайтовете dolap.bg и infoz.bg. 
 На 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, публикувахме информационни и снимкови материали от дейността на 
сдружението. 

През 2019 г. Сдружението участва с проектно предложение в конкурса „Ти и Лидл за 
по-добър живот“ като главната цел на проекта беше да се изгради Зелена зона в Детски отдел 
на РБ „Захарий Княжески“, която да е привлекателно естетично пространство за децата, в 
което да се провеждат екологични срещи и работилници, да се повиши екологичната им 
култура, както и да обогатяват знанията си чрез четене. 

Второто проектно предложение беше в конкурс за подкрепа на феминистки проекти на 
Български фонд за жените. Основната цел на проекта беше да изгради адекватни, актуални и 
социални нагласи при момичетата от средна училищна възраст към насилието, сексуалната 
агресия и насилника във всичките възможни форми на проявление на трите явления, като чрез 
тренинги да се постигне промяната на това статукво за по-добрата равнопоставеност на 
бъдещите жени и настоящи девойки. 

През 2019 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 2019  г. Сдружението осигури достъп и подпомогна културни изяви на Дамски 
хор „Библиофония“ като: 

- Участие в ХVІІІ Фестивал на руската песен и танц – Сливен,  посветен на 140-та 
годишнина от установяване на дипломатически отношения между България и 
Русия  – зонален кръг. С песните „Ой то не вечер” и „Нане цоха”, хор 
„Библиофония” спечели овациите на публиката, а тричленното авторитетно жури 
присъди  първо място на формацията в категория Еднородни ансамбли и хорове. 

- Концерт по повод 65-годишншната на РБ „Захарий Княжески“. 



- Участие в честването на ДУПКУ – Стара Загора с кратка концертна програма на 
площада пред Община – Стара Загора. 

- Участие в Нощ на науката и изкуствата. Премиера на песента по стихове на Н. 
Лилиев и музика на В. Драголова „Съмна в сънните градини”. 

- Участие в концерт по повод една година от създаването на Руски център в 
Регионална библиотека „З. Княжески”. 

- Участие в Хоров Коледен концерт в гр. Казанлък, организиран от НЧ „Възродена 
Искра-2000” Казанлък и Литературно художествен музей „Чудомир”. В концерта 
участваха и Смесен камерен хор „Севтополис” при читалището и ДКХ 
„Библиофония“. 

- Коледен хоров концерт на Библиофония и приятели. Участваха смесен хор 
"Севтополис" - Казанлък, фолклорна група "Неранза" при НЧ "Напредък - 2001" - 
гр. Нова Загора и със специалното участие на ателие „Витроартис”. 

- Участие с музикален поздрав в  откриване на изложбата „Зимно слънцестоене” на 
Дилян Бакалски във фоайето на библиотеката. 

 
Финансов отчет за 2019година 
 През 2019 г. Сдружение „Библиофония” отчете следните приходи – 812.70.00 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 – 542.70.00 лв. 
 Разходите на Сдружението са в размер на 211.95 лв.: 

- Външни услуги – счетоводна услуга, държавни и банкови такси – 63.95 лв., 
- За членски внос към БХС –  40.00 лв. 
- За материали за коледния концерт – 108.00 лв. 

  
 През 2019 г. Сдружението не е извършвало стопанска дейност. 
 
 
 
23.06.2020 г.      Председател на УС: ..................... 
Стара Загора         (Милена Владимирова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План за 2019 г. 

1.Творческа среща с Веселина Драголова - Данаилова 

2. Участие в Зонален и национален кръг на 18-ти фестивал на руската песен и танц - март и 
юни 

3. Участие в тържествата по повод 65-ата годишни на РБ ЗК - април 

4. Участие в концерт по повод 9 май 

5. Участие в концерт по повод 60 години от създаването на ДИПКУ при Тракийски 
университет - 17 юни 

6. Участие на представител на хора в общото събрание на Български хоров съюз 

7. Участие в инициативата на Български хоров съюз "България пее" - април 

8. Коледен концерт "Библиофония и приятели" 

9. Конкурс за подкрепа на феминистки проекти. Главната цел на проекта е да изгради 
адекватни, актуални и социални нагласи при момичетата от средна училищна възраст към 
насилието, сексуалната агресия и насилника във всичките възможни форми на проявление на 
трите явления. 

 

 

 


