ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ - 2019 г.
(приета с Решение № 471/22.11.2018 г. на Общински съвет - Лясковец)

Изготвянето на Програмата за развитие на читалищните дейности в община
Лясковец за 2019 година цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие
и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, имащи
ключово значение за развитието на местните общности като фактор за местното
културно, образователно, информационно развитие и добри социални практики,
запазване и насърчаване развитието на нематериалното културно наследство,
развитие на духовните културни ценности на гражданското общество, подпомагане
на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за
тяхното развитие. Настоящата програма оказва съдействие за повишаване
активността на читалищните ръководства, с цел създаване на благоприятна
творческа среда за учене през целия живот за всички възрастови групи, ползващи
услугите на читалищата в Общината. Разработена е в изпълнение на чл.26 а, от
Закона за народните читалища, съгласно представените предложения от
председателите на Народните читалища в Община Лясковец за дейността им през
2019 г.
През 2019 г. народните читалища в общината ще осъществяват следните
дейности:
І. Библиотечна дейност
Основните Библиотечни дейности и задачи за 2019 г. са насочени към
превръщането на читалищните библиотеки в информационно-образователни
центрове за хората от различни възрасти и осигуряващи равен достъп за всички до
многообразието на знания, идеи и мнения. Организират се инициативи за
повишаване на читателския интерес-представяне на нови книги, литературни
четения, изложбени кътове с книги и др. Участниците в Програма „Глобални
библиотеки” представят пакет от услуги на гражданите – компютри за
потребление, безплатен достъп до интернет и онлайн информация, електронни
услуги, обучение на компютри и информационна грамотност. Културно –
просветната работа е насочена към привличане на по- голям брой читатели и е
обвързана с честването на събития, национални празници и творци. В читалищните
библиотеки се подреждат витрини за различни дати, годишнини, бележити
личности и др.
ІІ. Художествено-творческа дейност
Художествените изяви на сцената са важна част при формирането на
културното пространство в обществото. Основно място в културния живот заемат
утвърдените културни традиции и обменът на идеи за тяхното осъществяване.
Ежегодните традиционни празници и събития в общината спомагат за изява на
постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността
между поколенията и обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за
всяка възрастова група и се проявяват във всички сфери на изкуството. Съществена
част от дейността на читалищата е грижата за разширяване и развитие на
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любителското художествено творчество. Създават се нови съвременни форми на
любителското творчество, отговарящи на интересите на младото поколение и
осигуряване на условия за тяхното развитие. Читалището се явява като найестествения мост между миналото и съвремието и неговата роля при създаването,
укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е
незаменима. Читалищата възстановяват и организират автентични обичаи и
местни празници, характерни за даденото населено място. Активното участие на
любителските състави във фестивали, конкурси и събори и завоюваните отличия и
награди са критерий за добре свършена работа, за приобщаване на талантите и
тяхната реализация и насърчаване на техния труд.
В читалищата на община Лясковец развиват дейност следните самодейни
колективи:
НЧ „Напредък-1870” - гр. Лясковец:
Състав за стари градски песни „Бели ружи”; Детска музикална школа; Детска
вокална група „Звънчета”; Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм”; Детски танцов
състав „Дъга”; Танцов състав „Лудо младо”; Литературен клуб „Вдъхновение”; Клуб
„Млад етнограф”; Театър „Мелпомена”.
НЧ „Пробуждане-1896” - с. Джулюница:
Вокална група „Ален божур”; Детски танцов състав „Палитра”; Вокална група
„Славейчета”.
НЧ „Земеделец-1899” - с. Козаревец:
Театрална трупа; Детски група за литературно слово и драматизации; Група
за обработен фолклор „Авлига”; Клуб за традиционна кулинария; Творческа
работилница „Направено от две ръце”.
НЧ „П.Р.Славейков-1903” - с. Добри дял:
Певческа група „Пъстра китка”; Танцов състав „Добридялски мераклии”,
Театрален състав.
НЧ „Развитие-1894” - с. Драгижево:
Група за обработен фолклор „Детелина”; Детска фолклорна група
„Китчица”.
НЧ „Развитие 1902” - с. Мерданя;
Женски народен хор; Детска фолклорна група; Група за възстановки и
обичаи; Детски клуб „Умни и сръчни”.
Обезпечаването на дейностите през 2019 г. се осъществява чрез
финансиране от Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на
ЗНЧ, Общинско финансиране – Културен календар на община Лясковец за 2019 г.,
други източници /наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и
др./, кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и
програми.
Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на
читалищата в модерни центрове за култура и образование на територията на
Община Лясковец. Като се има предвид широкия спектър от дейности, които
развиват читалищата и приноса им за обогатяване на цялостния културен живот,
Общината ще продължи да ги подкрепя с цел изграждане на ефективна
институционална мрежа с устойчив характер.
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НЧ „Напредък- 1870”, гр.Лясковец
Председател – Васил Русев
Секретар – Петя Василева
януари
130г. от рождението на Николай Райнов – български поет, литературен
критик, изкуствовед, професор – тематична витрина.
срок: 01.01.2019 г.
Радиопредаване - 210г. от рождението на Николай Василиевич Гогол – руски
писател и комедиограф.
срок: 04.03.2019 г.
Радиопредаване - 115г. от рождението на Георги Караславов български
писател (1904 – 1980).
срок: 12.01.2019 г.
Тематична витрина – 210 г. от рождението на Едгар Алън По.
срок: 19.01.2019 г.
февруари
Тематична витрина - 105 г. от рождението на Уилям Стюърд Бъроуз –
американски писател.
срок: 05.02.2019 г.
Тематична витрина - 250 г. от рождението на Иван Крилов – руски писател,
сатирик, баснописец.
срок: 13.02.2019 г.
Празник на лозаря и винаря - Конкурс „Най – добро домашно вино” с
участието на ССГП „Бели ружи”.
срок: 13.02.2019 г.
Творческа работилничка „Червено и бяло” - изработка на мартеници с
участието на деца и възрастни от Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” и
Клуб „Млад етнограф”.
срок: 28.02.2019 г.
март
„С обич за мама” - Конкурс за изработване на най – оригинална картичка.
срок: 08.03.2019 г.
„Прошка искам, прошка давам” - Сирни заговезни – Клуб „Млад етнограф”.
срок: 10.03.2019 г.
Тематична витрина – 130г. от рождението на Александър Беляев – руски
писател, фантаст.
срок: 16.03.2019 г.
„Пролетен концерт” с участието на художествените
колективи при
читалището.
срок: 22.03.2019 г.
Тематична витрина – 90г. от рождението на Вера Мутафчиева – български
писател и историк, член на Българската академия на науките.
срок: 28.03.2019 г.
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Тематична витрина – 140 г. от рождението на Стефан Лазаров Костов –
български драматург.
срок: 30.03.2019 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в Конкурс за класически, характерни и съвременни
танци, гр. Русе.
срок: 03.2019 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в Конкурс за детска песен, гр. Казанлък.
срок: 03.2019 г.
април
„Книжка - веселушка” – детски празник по повод 2 април - Международен
ден на детската книга.
срок: 02.04.2019 г.
Минимобилната библиотека при читалището гостува в Детските градини в
града по повод Международния ден на детската книга.
срок: 02-05.04.2019 г.
Тематична витрина – 100 г. от рождението на Веселин Симеонов Ханчев –
български поет и преводач.
срок: 04.04.2019 г.
Тематична витрина – 455 г. от рождението на Уилям Шекспир – английски
драматург и поет.
срок: 04.2019 г.
Тематична витрина – 120 г. от рождението на Владимир Набоков – руски
писател и поет.
срок: 10.04.2019 г.
„Тръгнали са Лазарици” – Лазаровден - Клуб „Млад етнограф”.
срок: 20.04.2019 г.
Великденска работилница– Клуб „Млад етнограф”.
срок: 28.04.2019 г.
Участие на ТС „Лудо младо” в „Сцена на талантите“ - празник на изкуствата
за деца в гр. Елена.
срок: 04.2019 г.
Участие на театър „Мелпомена” в Младежкият национален фестивал на
театралното изкуство „Бургаски изгреви - пролет 2019”.
срок: 04.2019 г.
„Маратон на четенето” по повод 23 април - „Международен ден на книгата и
авторското право”, съвместно с ЛК „Вдъхновение”.
срок: 04.2019 г.
XIІ Национална детско - юношеска балетна среща „Празник на балета Лясковец 2019”.
срок: 29.04.2019 г.
май
„Вече сме грамотни” – посещение на първокласници в Библиотеката.
срок: 11.05.2019 г.
„Библиотекар за един ден” – Ден на библиотекаря.
срок: 11.05.2019 г.
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Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” и ССГП „Бели ружи” във
ІІ Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство„Пеем и танцуваме”, с.
Драгижево.
срок: 19.05.2019 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” във Международен конкурс за вокална и
инструментална музика „Звукът на времето”, гр. Велико Търново.
срок: 05.2019 г.
Участие на театър „Мелпомена” във Фестивал на любителските театри, гр.
Каварна.
срок: 05.2019 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” в ХХІІI Старопланински
събор „Балкан фолк 2019”, гр. В. Търново.
срок: 09-19.05.2019 г.
Тематична витрина –100 години от рождението на Александър Геров –
български поет.
срок: 15.05.2019 г.
Тематична витрина - 135 г. от рождението на Димо Петров Кьорчев –
български политик, литературен критик и публицист.
срок: 19.05.2019 г.
Тематична витрина - 220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак – френски
писател.
срок: 20.05.2019 г.
Тематична витрина – 60 г. от рождението на Артър Конан Дойл – английски
писател, класик на криминалния жанр.
срок: 22.05.2019 г.
Тематична витрина - 150 г. от рождението на Георги Порфириев Стаматов –
български писател.
срок: 25.05.2019 г.
Ден на славянската писменост на българската просвета и култура празничен концерт.
срок: 24.05.2019 г.
юни
Лятна читалня „Мини мобилна библиотека” в Централен градски парк –
читалня на открито.
срок: 06, 07, 08.2019 г.
„Кино в библиотеката” – мултимедийни прожекции на детски филми в
библиотеката на читалището.
срок: 06.2019 г.
Курс по компютърна грамотност по проект на платформа „Агора”.
срок: 06.2019 г.
Тематична витрина – 220 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин
– руски поет.
срок: 06.06.2019 г.
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Тематична витрина – 115 г. от рождението на Атанас Далчев – български
поет, преводач и есеист.
срок: 12.06.2019 г.
Тематична витрина – 110 г. от рождението на Димитър Димов – български
писател и драматург.
срок: 25.06.2019 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в Международен танцов фестивал „Трикси”, Албена.
срок: 06.2019 г.
Годишен концерт продукция на музикалната школа и художествените
колективи.
срок: 06.2019 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” и ССГП „Бели ружи” на
Фестивал „Хайдушка песен” 2019, с. Мерданя.
срок: 09.06.2019 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” в Национален
Петропавловски събор на народното творчество.
срок: 22,23.06.2019 г.
„Възстановка на Лясковска сватба” в Централен градски парк – постановка на
Клуб „Млад етнограф”.
срок: 29.06.2019 г.
Празнични прояви по повод Празника на град Лясковец - 15 години
Литературен клуб „Вдъхновение” - представяне на сборник с участие на поети от
триградието.
срок: 29.06.2019 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” във фолклорен
фестивал „Павликени”, гр.Павликени.
срок: 06.2019 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в Международен балетен фестивал „С любов за
танца”, гр. Пловдив.
срок: 06.2019 г.
Участие на театър „Мелпомена” във Фестивал на любителските театри, гр.
Нова Загора.
срок: 06.2019 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” в Национален
фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”.
срок: 06.2019 г.
Участие на ТС „Лудо Младо” в Международен детски фестивал „Раховче”,
гр. Г. Оряховица.
срок: 06.2019 г.
Участие на ТС „Лудо Младо” в Общински детски празник „Хайде да се
веселим и да играем, както ние си знаем”, гр. Полски Тръмбеш.
срок: 06.2019 г.
Участие на ТС „Лудо Младо” в Национален детски пленер „Сбъдната
приказка”, с. Боженци.
срок: 06.2019 г.
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юли
„Кино в библиотеката” – мултимедийни прожекции на детски филми.
срок: 07.2019 г.
Тематична витрина - 130г. от рождението на Ърнест Хемингуей –
американски белетрист и публицист.
срок: 21.07.2019 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” във Балкански шампионат по фолклор
„Еврофолк – Жива вода”, гр. Хисаря.
срок: 07.2019 г.
Участие на ТС „Лудо младо” в Международен фолклорен фестивал „PARALIA
FEST”, Република Гърция – Мармарис.
срок: 07.2019 г.
август
„Кино в библиотеката” – мултимедийни прожекции на детски филми.
срок: 08.2019 г.
Тематична витрина – 270 г. от рождението на Йохан Волфганг фон Гьоте –
немски поет, мислител и естественик.
срок: 28.08.2019 г.
Тематична витрина – 100г. от рождението на Александър Вутимски –
български поет.
срок: 30.08.2019 г.
септември
Радиопредаване по повод 100 г. от рождението на Николай Хайтов –
български писател.
срок: 15.09.2019 г.
Тематична витрина - 140 г. от рождението на Петко Ю.Тодоров – български
белетрист и драматург.
срок: 26.09.2019 г.
Участие на ТС „Лудо младо” в Международен фолклорен фестивал –
Кушадъсъ, Турция.
срок: 09.2019 г.
октомври
Музикално – поетична вечер по повод 1 октомври - Международен ден на
музиката и поезията - ЛК „Вдъхновение”.
срок: 01.10.2019 г.
Тематична витрина – 180 г. от рождението на Петър Василев Оджаков –
български юрист, фолклорист и публицист, член на Българското книжовно
дружество.
срок: 15.10.2019 г.
Тематична витрина - 160 г. от рождението на Оскар Уайлд – ирландски
писател и драматург.
срок: 16.10.2019 г.
Тематична витрина – 105 г. от смъртта на Пейо Крачолов Яворов – български
поет и драматург.
срок: 17.10.2019 г.
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Тематична витрина – 155 г. от рождението на Бранислав Нушич – сръбски
писател – хуморист и комедиограф.
срок: 20.10.2019 г.
Тематична витрина – 90 г. от рождението на Йордан Радичков – български
писател и драматург.
срок: 24.10.2019 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” във Националният фестивал на старата градска
песен и фолклор „Листопад на спомените”, гр. Варна.
срок: 10.2019 г.
Седмица на четенето – посещение на Минимобилната библиотека в
училищата.
срок: 10.2019 г.
ноември
Урок по родолюбие - представление на Клуб „Млад етнограф” с участието
на сдружение „Хайдути”.
срок: 01.11.2019 г.
Тематична витрина – 105 г. от рождението на Павел Вежинов – български
писател.
срок: 09.11.2019 г.
Тематична витрина – 115 г. от рождението на Орлин Василев – български
писател и драматург.
срок: 20.11.2019 г.
декември
Тематична витрина – 130 г. от рождението на Стоян Павлов Загорчинов –
български писател.
срок: 03.12.2019 г.
Тематична витрина – 110 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров български поет.
срок: 07.12.2019 г.
„Коледа в библиотеката” – мултимедийни прожекции на коледни филми за
деца.
срок: 24.12.2019 г.
Магията на Рождество Христово – клуб „Млад етнограф”.
срок: 24.12.2019 г.
Коледен концерт с участието на художествените колективи при читалището.
срок: 24.12.2019 г.
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НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница
Председател - Екатерина Москова
Секретар – Иванка Чолакова
януари

Ретро-ревю от раклата на баба.
срок: 01.2019 г.
февруари
Трифон Зарезан. Конкурс за най-добро вино.
срок: 14.02.2019 г.
март
Посрещане на баба Марта.
срок: 01.03.2019 г.
Празник на буквите.
срок: 03.2019 г.
април
Седмица на детската книга.
срок: 04.2019 г.
Великденски конкурс за най-шарено яйце. Рисунка на библейска тематика.
срок: 28.04.2019 г.
май
Празничен концерт по случай 24 май.
срок: 24.05.2019 г.
юни
Организиране на празник за децата.
срок: 01.06.2019 г.
юли
Лятна детска занималня.
срок: 07.2019 г.
август
Участие на ПГ „Ален божур” в Общотвърдишки събор.
срок: 08.2019 г.
Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 25.08.2019 г.
октомври
Детско утро в библиотеката – „С баба приказки четем”.
срок: 11.2019 г.
ноември
Ден на народните будители.
срок: 01.11.2019 г.
декември
Коледно - новогодишен празник.
срок: 24.12.2019 г.
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НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец
Председател – Тодор Тодоров
Секретар - Йорданка Андреева
януари
Бабин ден – съвместна инициатива.
срок: 21.01.2019 г.
февруари
Трифон Зарезан – традиционен празник на селото. Конкурс за най-добро
домашно вино.
срок: 14.02.2019 г.
Безсмъртие - В.Левски - прожекция.
срок: 19.02.2019 г.
март
Ден на самодееца- среща.
срок: 01.03.2019 г.
Освобождението на България – витрина.
срок: 03.03.2019 г.
Тодоровден 2019 г. - традиционен празник.
срок: 16.03.2019 г.
Турнир по тихи игри пролет 2019 - съорганизатор читалището.
срок: 03.2019 г.
април
Великден – общоселска изложба.
срок: 28.04.2019 г.
Премиера на театрална постановка сезон 2018-2019г. - „Госпожа
Министершата” по Бранислав Нушич.
срок: 04.2019 г.
Участие на Танцов клуб в Болярско надиграване гр.В.Търново.
срок: 04.2019 г.
Седмица на детската книга – заемна за книги на открито, в парка.
срок: 04.2019 г.
май
9 май - Ден на победата над хитлерофашизма – витрина.
срок: 09.05.2019 г.
Ден на Европа – Спортен празник.
срок: 09.05.2019 г.
Участие във ІІ Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство
„Пеем и танцуваме”, с.Драгижево.
срок: 19.05.2019 г.
Участие на ГНП „Авлига” в Национален фестивал „Авлига пее с песните на
Мита Стойчева”, с.Обединение.
срок: 05.2019 г.
Участие в Национален преглед на селските театри с.Драганово.
срок: 05.2019 г.
www.lyaskovets.net
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юни

Ден на детето – детско утро.
срок: 01.06.2019 г.
Участие в Общински песенен празник „Хайдушката песен”, с.Мерданя.
срок: 09.06.2019 г.
Участие в Национални прегледи на любителския театър, гр. Нова Загора.
срок: 06.2019 г.
Участие в Театрални празници, гр.Хисаря.
срок: 06.2019 г.
Участие в Национални прегледи на селския любителски театър, с.Кортен.
срок: 06.2019 г.
Лятно кино- прожекция на открито.
срок: 06.2019 г.
Участие на ГНП „Авлига” в НФФ „Искри от миналото”, гр.Априлци.
срок: 06.2019 г.
юли
„Направено от две ръце” – детска творческа работилница /в рамките на 10
дни/.
срок: 07.2019 г.
182 рождението на В.Левски – рецитал.
срок: 18.07.2019 г.
Участие на ГНП „Авлига” във ІІ Регионален преглед „От любов към
българското”, с.Добри дял.
срок: 20.07.2019 г.
август
Участие на ГНП „Авлига”в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор”, с.Царевец.
срок: 20.08.2019 г.
Участие в Национален кулинарен празник „Пъстра трапеза на гости в село
Джулюница”.
срок: 25.08.2019 г.
септември
Ден на кокошата чорба - общински кулинарен празник Козаревец 2019.
срок: 07.09.2019 г.
Участие на ГНП „Авлига” на ФФ „С песните на Борис Машалов”, с.Сливовица.
срок: 09.2019 г.
октомври
Ден на народните будители.120 г. от основаване на Читалище „Земеделец1899” - Концерт на любителски състави и групи, Театрално представление.
срок: 01,02.11.2019 г.
Традиционен събор с.Козаревец.
срок: 15.10.2019 г.
Участие в Национален фестивал „Театър без граници”, гр.Самоков.
срок: 10.2019 г.
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ноември
Турнир по тихи игри – есен 2019 г.- съорганизатор читалището.
срок: 11.2019 г.
декември
Коледуване.
срок: 25.12.2019 г.
Детски коледен празник.
срок: 25.12.2019 г.
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НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево
Председател - Мария Петрова
Секретар - Йорданка Димитрова
януари
115г. от рождението на Георги Караславов- тематична витрина.
срок: 12.01.2019 г.
Бабин ден –общоселски ритуал, забава.
срок: 21.01.2019 г.
февруари
85г. от рождението на Лада Галина- тематична витрина.
срок: 08.02.2019 г.
Трифон Зарезан- общоселски празник.
срок: 14.02.2019 г.
146 г. от обесването на Васил Левски-витрина.
срок: 19.02.2019 г.
март
Ден на самодееца- среща на самодейци, изложба от фотоси.
срок: 01.03.2019 г.
Ден на Освобождението - тематична витрина.
срок: 03.03.2019 г.
април
„Приказни истории”- занимания с деца в библиотеката.
срок: 03.2019 г.
„Най-шарено великденско яйце”- конкурс.
срок: 25.04.2019 г.
Лазаруване.
срок: 20.04.2019 г.
май
ІІ Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и
танцуваме”.
срок: 19.05.2019 г.
Храмов празник на черквата „Св.Св.Константин и Елена”.
срок: 21.05.2019 г.
юни
„Ваканция здравей”- детски празник.
срок: 06.2019 г.
Ден на Ботев- витрина.
срок: 02.06.2019 г.
Участие на ГОФ „Детелина” и ДФГ във фестивал „Хайдушка песен”,
с.Мерданя.
срок: 09.06.2019 г.
115 г. от рождението на Атанас Далчев - тематична витрина.
срок: 12.06.2019 г.
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Участие на ГОФ „Детелина” в Петропавловски национален събор на
народното творчество.
срок: 22,23.06.2019 г.
110 г. от рождението на Димитър Димов - тематична витрина.
срок: 25.06.2019 г.
юли-август
„Синеокият учител”- годишнина от рождението на Апостола на свободата,
Васил Иванов Кунчев – Левски (1837-1873)-витрина.
срок: 18.07.2019 г.
Участие на ДФГ„Китчица” във Фолклорен фестивал „Шарено пиле
петровско”, с. Церова Кория.
срок: 07.2019 г.
Участие на ГОФ „Детелина” и ДФГ „Китчица” във ІІ Регионален преглед „От
любов към българското”, с.Добри дял.
срок: 20.07.2019 г.
Участие в Кулинарен празник „Пъстра трапеза”, с.Джулюница.
срок: 25.07.2019 г.
Участие на ГОФ и ДФГ „Китчица” в Национален фолклорен фестивал
„Фолклорен извор”, с.Царевец.
срок: 07.2019 г.
Участие на ДФГ „Китчица” в Детски фолклорен събор „Андъка пее и танцува,
а сърцето ми лудува“, с. Кметовци, общ. Габрово.
срок: 07.2019 г.
Занимания по интереси с деца.
срок: 07.2019 г.
септември
Ден на Съединението- витрина.
срок: 06.09.2019 г.
Участие в Общински кулинарен празник – Ден на кокошата чорба в село
Козаревец.
срок: 07.09.2019 г.
100 г. от рождението на Николай Хайтов - тематична витрина.
срок: 15.09.2019 г.
Ден на независимостта-витрина.
срок: 22.09.2019 г.
октомври
90 г. от рождението на Йордан Радичков - тематична витрина.
срок: 24.10.2019 г.
„Вълшебството на книгите”- посещение на библиотеката от децата в
детската градина.
срок: 10.2019 г.
ноември
Честване 125 години от основаването на НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево.
срок: 01.11.2019 г.
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105г. от рождението на Павел Вежинов - тематична витрина.
срок: 09.11.2019 г.
декември
110 г. от рождението на Никола Вапцаров - тематична витрина.
срок: 07.12.2019 г.
Детски коледен празник.
срок: 25.12.2019 г.
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НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял
Председател - Иванка Костова
Секретар- В. Логвинова
януари
Бабинден- традиционно отбелязване на празника. Възпроизвеждане на
традицията „Къпане на бабите”.
срок: 21.01.2019 г.
февруари
Общоселски празник „Трифон Зарезан” с традиционно зарязване на лозята и
конкурс за най- добро добридялско вино.
срок: 14.02.2019 г.
Изготвяне на витрина, посветена на 146 г. от обесването на Левски.
срок: 19.02.2019 г.
март
Отбелязване на деня на самодееца с изготвяне на витрина със снимки и
грамоти от участията на самодейните състави към читалището. Баба Марта –
закичване на децата с ръчно изработени мартеници.
срок: 01.03.2019 г.
Тържествено отбелязване на Националния празник.
срок: 03.03.2019 г.
Тържество за Първа пролет и представяне на нова хумористична постановка
на местния театрален състав.
срок: 24.03.2019 г.
април
Лазаровден в село Добри дял.
срок: 21.04.2019 г.
Отбелязване на Световния ден на книгата и авторското право.
срок: 23.04.2019 г.
Организиране на състезателни игри за най-малките на третия ден от
Великден.
срок: 28.04.2019 г.
май
Участие на ПГ „Пъстра китка” и Танцовия състав във ІІ Регионален преглед на
музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в с. Драгижево.
срок: 19.05.2019 г.
Празнична витрина, посветена на за делото на братята Кирил и Методий.
срок: 24.05.2019 г.
юни
Поздрав към децата от село Добри дял и организиране на състезателни игри
по повод Международния ден на детето.
срок: 01.06.2019 г.
„Тържествена заря-проверка” по повод отбелязване на Деня на Ботев и на
загиналите за свободата на България.
срок: 02.06.2019 г.
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Участие в ІХ издание на фестивала „Хайдушка песен”, с.Мерданя.
срок: 09.06.2019 г.
Участие в Общински преглед на песенното изкуство, гр. Златарица.
срок: 06.2019 г.
юли
ІІ Регионален преглед „От любов към българското”.
срок: 20.07.2019 г.
август
Празник на село Добри дял.
срок: 15.08.2019 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на село
Джулюница.
срок: 25.08.2019 г.
септември
Витрина по случай 134 години от Съединението на България.
срок: 06.09.2019 г.
Участие на два отбора от с. Добри дял /възрастни и младежи/ в „Празник на
кокошата чорба”, с. Козаревец.
срок: 07.09.2019 г.
Участие в „Празник на градинарската чорба”, гр. Златарица.
срок: 09.2019 г.
„Ден на Независимостта” – витрина.
срок: 22.09.2019 г.
октомври
Поздравителен адрес по повод Деня на възрастните хора. Празник на
музиката и поезията.
срок: 01.10.2019 г.
„V празник на картофа” – кулинарно състезание.
срок: 05.10.2019 г.
ноември
Ден на будителите – витрина.
срок: 01.11.2019 г.
192 години от рождението на П.Р.Славейков – витрина за живота и делото
му.
срок: 17.11.2019 г.
декември
Отбелязване на „Деня на хората с увреждания”- благодарствен адрес за
участието им в културния живот на селото.
срок: 03.12.2019 г.
Коледно-новогодишна тържество с участието на всички самодейни състави
от селото.
срок: 26.12.2019 г.
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НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя
Председател- Пламен Борисов
Секретар- Красимира Колева
януари
Нова година. Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” с деца от с. Мерданя и
редене на „Васильова трапеза” в читалището със самодейци и гости.
срок: 01.01.2019 г.
Бабинден. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 21.01.2019 г.
февруари
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая със самодейци, жители и гости
на с. Мерданя.
срок: 14.02.2019 г.
146 г. от обесването на Васил Левски (1837 -1873); Литературна среща „Дякон Левски – Безсмъртието на смъртния”.
срок: 19.02.2019 г.
март
Ден на самодееца. Творческа среща със самодейците при НЧ „Развитие
1902” и гости.
срок: 01.03.2019 г.
Баба Марта в Мерданя. Изложба на мартеници, изработени от децата при
МК „Умни и сръчни” към НЧ „Развитие 1902”.
срок: 01.03.2019 г.
Национален празник на България. Тържествено честване на празника.
срок: 03.03.2019 г.
Международен ден на жената. Творческа среща със самодейци и гости.
срок: 08.03.2019 г.
Първа пролет – разходка в гората и околностите на Мерданя с деца от
селото. Организиране на спортни игри сред природата.
срок: 22.03.2019 г.
април
Международен ден на детската книга. „Приказна магия” – ученици и
родители четат любими приказки на най- малките.
срок: 02.04.2019 г.
Лазаровден - възпроизвеждане на обичая. „Лазарки шетат из село и наричат
за здраве и берекет”.
срок: 20.04.2019 г.
Велики четвъртък - „Писано яйце” – боядисване на Великденски яйца с
децата от МК „Умни и сръчни”, конкурс за декорация и изложба във фоайето на
читалището.
срок: 25.04.2019 г.
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май
Участие на ЖНХ в Балканфолк и Еврофолк 2019– В. Търново. Участие на ЖНХ
в Световна купа по фолклор – В. Търново.
срок: 09-19.05.2019 г.
Участие на ЖНХ и ДФГ „Калина” във ІІ Регионален преглед на музикалното
самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в с. Драгижево.
срок: 19.05.2019 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
срок: 24.05.2019 г.
юни
Ден на детето „Детство мое, реално и вълшебно” – детски игри, забава и
рисунка на асфалт, организирани от НЧ „Развитие 1902” и Кметство с. Мерданя.
срок: 01.06.2019 г.
Ден на Ботев. „За живота и борбата, за вярата и убежденията” – литературна
среща.
срок: 02.06.2019 г.
Девети фестивал „Хайдушка песен” с. Мерданя.
срок: 09.06.2019 г.
Участие на ЖНХ в Национален фолклорен събор „Леденика”, гр. Враца.
срок: 22,23.06.2019 г.
юли
Участие на ЖНХ във фолклорен събор „Тараклъка пее и танцува”, с.
Градище.
срок: 07.2019 г.
Участие на ЖНХ в Национален фолклорен събор на народното творчество
„Св. Константин”, гр. Пещера.
срок: 07.2019 г.
Участие на ЖНХ в Регионален преглед „От любов към българското”, с. Добри
дял.
срок: 20.07.2019 г.
август
Участие на ЖНХ в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична
стъпка”, Стара Загора.
срок: 08.2019 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 25.08.2019 г.
септември
Участие в Кулинарен празник „Ден на градинарската чорба” – гр. Златарица.
срок: 09.2019 г.
134 г. от Съединението на България.
срок: 06.09.2019 г.
Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” –
с.Козаревец.
срок: 07.09.2019 г.
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„Празник на плодородието” – местен празник, организиран от НЧ „Развитие
1902”, КПИ „Надежда” и Кметство с. Мерданя.
срок: 15.09.2019 г.
111 г. от провъзгласяването на независимостта на България.
срок: 22.09.2019 г.
октомври
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните състави и
гости.
срок: 01.10.2019 г.
Участие във фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен”.
срок: 10.2019 г.
ноември
Честване на Деня на народните будители - творческа среща с деца в
библиотеката : „Будител – живот, дело, мисия”.
срок: 01.11.2019 г.
декември
Св. Спиридон – Ден на майстора – детски конкурс за автентична сурвакница
и изложба във фоайето на читалището. Изработване на картички и коледна украса
с природни материали.
срок: 12.12.2019 г.
Коледуване – възпроизвеждане на обичая. Коледно-новогодишен концерт.
срок: 24.12.2019 г.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
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