
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ” ЗА 2020 ГОДИНА 

 
Отчет на дейностите през 2020 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”, 
читалище „Паисий Хилендарски“ в Балчик, РИМ – 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. 
 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 2020 година Сдружение „Библиофония” продължи да организира дейността на 
хора на библиотекарите в град Стара Загора – Дамски хор „Библиофония” и подпомогна 
творческите му изяви. Въпреки епидемиологичната обстановка, поканите за участие в 
различни събития дават основание за повишеното доверие и увереност в развитието на 
творческите търсения на хористите. 
 През 2020  г. дейността на Сдружението беше доста ограничена поради Ковид-
обстановката, но все пак Сдружението осигури достъп и подпомогна културни изяви на 
Дамски хор „Библиофония“ като: 
 - съвместен концерт на Смесен хор „Черноморски звуци“ при читалище „Паисий 
Хилендарски“ в Балчик и дамски камерен хор “Библиофония”  на брега на морето, пред 
туристически информационен център „Мелницата“ в Балчик. Каузата е набиране на 
средства за ремонт и модернизация на репетиционната зала в централното читалище, 
носеща от миналата година името на почетния гражданин и деец на културата в Белия град 
Петко Петков.   

- Концерт по повод 65-годишншната на РБ „Захарий Княжески“. 
- Участие в петнадесетото издание на „Нощ на изкуствата”, организирано от 

Община Стара Загора. 
- Концерт в Регионален исторически музей – Стара Загора при представяне на 

книга. 
Финансов отчет за 2020година 
 През 2020 г. Сдружение „Библиофония” отчете следните приходи – 340.00 лв., в 
т.ч.:  

- От членски внос – 340.00 лв. 
 Разходите на Сдружението са в размер на 90.95 лв.: 

- Външни услуги – счетоводна услуга, държавни и банкови такси – 90.95 лв., 
 През 2020 г. Сдружението не е извършвало стопанска дейност. 
 
 
08.09.2021 г.      Председател на УС: ..................... 
Стара Загора         (Милена Владимирова) 


