
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Отчет на дейностите през 2021 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 въпреки Ковид обстановката. 
 Продължихме партньорството с Регионална библиотека „Захарий Княжески”, 
Български хоров съюз, читалище „Паисий Хилендарски“ в Балчик и др. организации и 
утвърдени композитори и диригенти. 
 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 материали от дейността на сдружението. 

През 2021 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 2021  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: 
 - Участие (онлайн) в V Национална инициатива на Български хоров съюз „България 
пее“ 2021 г. 

- Участие (онлайн) в Десети международен хоров фестивал „Черноморски звуци”, 
Балчик. 

През изминалата година Сдружение „Библиофония“ участва по покана на Клуб 
„Отворено общество“ – Стара Загора в проекта „Синергия на мрежата“.  

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство.  

Проектът има за цел да изгради Мрежа от местни неправителствени организации от 
нов тип и търси решения в организираните форми на сдружаване, като предлага нов подход 
за влияние върху обществените процеси и за постигане на позитивна обществена промяна. 

В рамките на проекта се проведе регионална среща на местни културни организации 
и НПО, сред които: Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Търговско-промишлена 
палата – Стара Загора, Литературно-художествен музей „Чудомир“ – Казанлък, Къща-
музей „Пейо Яворов“  Чирпан, „Книжарница в куфар“, СНЦ „Пиеро“, СНЦ „Самаряни“, 
Къща-музей „Гео Милев“ – Стара Загора, Творчески колектив „На улицата“, Клуб 
„Отворено общество“, Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“, 
Музей „Литературна Стара Загора“, Фондация „Институт за съвременна психология“. 



Проведе се и практическо медийно обучение с водещ Анна Цолова, както и 
дискусионен форум с модератор Ива Таралежкова, ръководител екип на Форум Гражданско 
участие.  

През месец септември 2021 г. по проекта бе издадена книгата „Съвременности“ – 
Истории на неправителствени организации и неформални групи. 

 
Финансов отчет за 2021година 

 През 2021 г. Сдружение „Библиофония” отчете следните приходи – 240.00 лв., в 
т.ч.:  

- От членски внос – 240.00 лв. 
 Разходите на Сдружението са в размер на 54.00 лв.: 

- Външни услуги – счетоводна услуга, държавни и банкови такси, издаване на КЕП 
 
През 2021 г. Сдружението не е извършвало стопанска дейност. 
 
 

 
 
13.06.2022 г.      Председател на УС: ..................... 
Стара Загора         (Милена Владимирова) 

 


