ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ – 2018 г.
(Приета с Решение № 334/30.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец)

Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а от Закона за
народните читалища, съгласно представените предложения от председателите на
Народните читалища в Община Лясковец за дейността им през 2018 г.
Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за
развитие на местната култура в Община Лясковец. Те са пазители на българския дух и
култура през вековете и носят в себе си нематериалното културно наследство,
традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в основата на
тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на
местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат
притегателни културно-образователни и информационни центрове.
През 2018 г. народните читалища в общината ще осъществяват следните
дейности:
І. Културно-просветна и художествено-творческа дейност:
Важно място в културния живот на общината заемат утвърдените културни
традиции. Ежегодните културни прояви – празници, прегледи и кулинарни фестивали,
превърнали се вече в традиция за всяко селище поддържат духовния живот в община
Лясковец, спомагат за изява на постоянно действащите самодейни групи, 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. 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 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”; Фото клуб „Лясковец” – от сезон 2017/2018 г.
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”.
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НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево:
Група за обработен фолклор; Детска самодейна група.
НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя:
Женски народен хор; Детска фолклорна група; Група за възстановки и обичаи;
Детски клуб „Умни и сръчни”.
ІІ. Библиотечна дейност:
Важна част от дейността на читалищата е работата на читалищната библиотека. И
през 2018 година те ще продължат да работят за утвърждаването си като средища за
информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност. 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.
ІІІ. Финансиране:
Обезпечаването на дейностите през 2018 г. се осъществява чрез финансиране от
Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; Общинско
финансиране – Културен календар на община Лясковец за 2018 г.; Други източници
/наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и др./; Кандидатстване с
проекти към Министерството на културата, европроекти и програми.

Изпълнението на Програмата дава възможност за реализация на набелязаните
цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за
опазването и съхраняването на културно-историческото наследство във времето на
глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване
нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край.
Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество стимулира
младите хора и талантливите дарования, а реализирането на инициативите допринася
за обогатяване на културния живот.
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
170 години от рождението на Христо Ботев – радиопредаване.
срок: 06.01.2018 г.
Тематична витрина – 155 години от рождението на Алеко Константинов и 140
години от рождението на Пейо Яворов.
срок: 13.01.2018 г.
Тематична витрина – 95 години от рождението на Ивайло Петров.
срок: 19.01.2018 г.
февруари
Тематични витрини – 135 години от рождението на Стоян Дринов, 130 години от
рождението на Людмил Стоянов, 190 години от рождението на Жул Верн.
срок: 02.2018 г.
Трифон Зарезан. Конкурс за най-хубаво домашно вино. Участие на ГСГП „Бели
ружи”.
срок: 13- 14.02.2018 г.
Конкурс за изработване на картичка „Валентинка”.
срок: 14.02.2018 г.
Тематична витрина – „Твой един син, Българийо…” – 145 години от обесването
на Васил Левски.
срок: 19.02.2018 г.
Творческа работилничка „Червено и бяло” - изработка на мартеници, с
участието на деца и възрастни от ПК „Мазневска чешмичка” и клуб „Млад етнограф”.
срок: 19-28.02.2018 г.
Премиера на Театър „Мелпомена” в гр.Лясковец.
срок: 02.2018 г.
март
Тематични витрини – 140 години от подписването на Санстефанския мирен
договор и Освобождението на България; „Жената – тази нежна стихия”.
срок: 03-08.03.2018 г.
150 години от рождението на Максим Горки – радиопредаване.
срок: 15.03.2018 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален конкурс „Децата на България”,
гр.Шумен.
срок: 03.2018 г.
„Пролетен концерт” с участието на художествените колективи при читалището.
срок: 03.2018 г.
Представления на театър „Мелпомена” в град Лясковец, в село Правда и в село
Добри дял.
срок: 03.2018 г.
„Благовещение в Музея” – Клуб „Млад етнограф”.
срок: 20-23.03.2018 г.
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април
„Книжка-веселушка” – детски празник по повод 2 април, Международен ден на
детската книга.
срок: 02.04.2018 г.
Мини-мобилната библиотека при читалището гостува в Детските градини по
повод Международния ден на детската книга.
срок: 02.04.2018 г.
Тематични витрини – 200 години от рождението на Майн Рид; 125 години от
рождението на Елисавета Багряна.
срок: 04.2018 г.
„Магията на лазарските игри” – клуб „Млад етнограф”.
срок: 07-09.04.2018 г.
„Великденска работилница” – клуб „Млад етнограф”.
срок: 04.2018 г.
Участие на театър „Мелпомена” в Младежкия национален фестивал на
театралното изкуство „Бургаски изгреви – пролет 2018”.
срок: 04.2018 г.
Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в Национален конкурс за класически,
характерни и модерни танци, гр. Бургас.
срок: 04.2018 г.
„Маратон на четенето” – „Международен ден на книгата и авторското право”,
съвместно с ЛК „Вдъхновение”.
срок: 23.04.2018 г.
Участие на театър „Мелпомена” в Национален фестивал на детско-юношеското
театрално творчество „Малкият принц”, гр. Велико Търново.
срок: 04.2018 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в ХІІ Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен „Нова музика”, гр. Г.Оряховица.
срок: 04.2018 г.
май
„Вече сме грамотни” – посещение на първокласници в библиотеката.
срок: 05.2018 г.
Участие на ТС „Лудо младо” във Фолклорен фестивал „Веселие в Елена”,
гр.Елена.
срок: 05.2018 г.
„Гергьовден в парка” – хоротека – клуб „Млад етнограф” и ТС „Лудо младо”
срок: 06.05.2018 г.
Участие на ТС „Лудо младо” и ДГ за народно пеене „Сорина” в НФФ „Заблеяло
ми агънце”, Петропавловски манастир.
срок: 13.05.2018 г.
„Библиотекар за един ден” – Ден на библиотекаря.
срок: 11.05.2018 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” в Преглед на музикалното
самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”, с. Драгижево.
срок: 12.05.2018 г.
Представление на Театър „Мелпомена” в гр. Елена.
срок: 05.2018 г.
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Участие на театър „Мелпомена” в Общински празник на театралното изкуство
„Звездната завеса”, с. Самоводене.
срок: 05.2018 г.
Участие на театър „Мелпомена” във Фестивал на любителските театри,
гр.Каварна.
срок: 05.2018 г.
Участие на ДТС „Дъга”, ТС „Лудо младо” и ДГ за народно пеене „Сорина” в
Старопланински събор „Балкан фолк 2018”, гр. Велико Търново.
срок: 10-20.05.2018 г.
Участие на ДГ за народно пеене „Сорина” в Национален събор-надпяване
„Авлига пее”, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш.
срок: 27.05.2018 г.
Ден на славянската писменост на българската просвета и култура - участие на
детските художествени колективи в празничен концерт.
срок: 24.05.2018 г.
юни
Лятната читалня „Мини мобилна библиотека” – читалня на открито.
срок: 06-08.2018 г.
„Кино в библиотеката” – мултимедийни прожекции на детски филми.
срок: 06.2018 г.
Тематични витрини – 1 юни, Ден на детето; Ден на Ботев и загиналите за
свободата на България.
срок: 01-02.06.2018 г.
Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в МБФ „Свят, изкуство и море, Златни
пясъци”.
срок: 06.2018 г.
Годишен концерт продукция на музикалната школа и художествените
колективи.
срок: 06.2018 г.
Участие на ДГНП „Сорина” на ФФ „Павликени”.
срок: 17.06.2018 г.
Участие на ДГНП „Сорина”, ССГП „Бели ружи”, ДТС „Дъга” и ТС „Лудо младо” на
фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 03.06.2018 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” в Преглед на старата градска песен, гр. Стара
Загора.
срок: 06.2018 г.
Участие на ДГНП „Сорина” на НФФ „Насред мегдана в Арбанаси”.
срок: 06.2018 г.
Участие на ТС „Лудо младо” на МДФ „Раховче”, гр. Горна Оряховица.
срок: 06.2018 г.
Празнични прояви по повод Празника на град Лясковец:
- Издаване и представяне на Сборник „Любовна лирика” на лясковски поети –
ЛК „Вдъхновение”;
- „Чудна седянка станала” – представена от Клуб „Млад етнограф”;
- Изложба на открито на снимки на Фото-клуб „Лясковец”.
срок: 25-29.06.2018 г.
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юли
Тематични витрини – 90 години от рождението на Дико Фучеджиев, 85 години
от рождението на Дончо Цончев.
срок: 07.2018 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” в Х Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк
2018”, к.к. Слънчев бряг.
срок: 28.06 – 08.07.2018 г.
„Кино в библиотеката” - мултимедийни прожекции на детски филми.
срок: 07.2018 г.
август
„Кино в библиотеката” - мултимедийни прожекции на детски филми.
срок: 08.2018 г.
Тематични витрини – 120 години от рождението на Калина Малина, 75 години
от рождението на Атанас Звездинов.
срок: 08.2018 г.
септември
„Гроздобер по лясковски” – Клуб „Млад етнограф”
срок: 09.2018 г.
190 години от рождението на Лев Толстой – радиопредаване.
срок: 09.09.2018 г.
Тематични витрини – Съединението на България; 110 години „Независима
България”.
срок: 06-22.09.2018 г.
октомври
Музикално-поетична вечер по повод 1 октомври - Международен ден на
музиката и поезията – ЛК „Вдъхновение”.
срок: 01.10.2018 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” на НФ на старата градска песен и фолклор
„Листопад на спомените”, гр. Варна.
срок: 10.2018 г.
Тематична витрина – 85 години от рождението на Евтим Евтимов.
срок: 28.10.2018 г.
Седмица на четенето – посещение на Мини-мобилната библиотека в
училищата.
срок: 10.2018 г.
ноември
Участие на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм” в НК „Празник на модерния балет”,
гр.Варна.
срок: 11.2018 г.
Тематични витрини – „Ден на будителите”; 105 години от рождението на Асен
Босев.
срок: 11.2018 г.
90 години от рождението на Стефан Поптонев – радиопредаване.
срок: 08.11.2018 г.
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декември
„Коледа в библиотеката” – мултимедийни прожекции на коледни филми за
деца.
срок: 18-21.12.2018 г.
„Коледата на нашите деди” - Клуб „Млад етнограф”, ПК „Мазневска чешмичка”
и ДГНП „Сорина”.
срок: 12.2018 г.
Самостоятелен коледен концерт на ТШ „Ритъм” и Балет „Ритъм”.
срок: 12.2018 г.
Коледен концерт с участието на художествените колективи при читалището.
срок: 21 - 25.12.2018 г.
НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница
Председател - Екатерина Москова
Секретар – Иванка Чолакова
февруари
Трифон Зарезан. Конкурс за най-добро вино.
срок: 14.02.2018 г.
март
Посрещане на баба Марта.
срок: 01.03.2018 г.
Празник на буквите.
срок: 03.2018 г.
април
Седмица на детската книга.
срок: 04.2018 г.
май
Празничен концерт по случай 24 май.
срок: 24.05.2018 г.
юни
Организиране на празник за децата.
срок: 01.06.2018 г.
юли
Лятна детска занималня.
срок: 07.2018 г.
август
Участие на ПГ „Ален божур” в Общотвърдишки събор.
срок: 01-07.08.2018 г.
Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село Джулюница.
срок: 08.2018 г.
ноември
Ден на народните будители.
срок: 01.11.2018 г.
декември
Коледно - новогодишен празник.
срок: 24.12.2018 г.
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НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец
Председател – Тодор Тодоров
Секретар – Йорданка Андреева
януари
Бабинден - съвместна инициатива.
срок: 21.01.2018 г.
февруари
Трифон Зарезан – традиционен празник на селото. Конкурс за най-добро
домашно вино.
срок: 14.02.2018 г.
145 години от обесването на В Левски - рецитал.
срок: 19.02.2018 г.
Тодоровден - традиционен празник.
срок: 24.02.2018 г.
март
Ден на самодееца - среща на самодейци.
срок: 01.03.2018 г.
140 години от освобождението на България.
срок: 03.03.2018 г.
април
Великден – общоселска изложба.
срок: 08.04.2018 г.
Премиера на театрална постановка – сезон 2017 – 2018 г.- „Женско царство” на
Ст. Л. Костов - Самодеен театрален колектив при НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец.
срок: 04.2018 г.
Седмица на детската книга – заемна на книги на открито, в парка.
срок: 04.2018 г.
май
Ден на победата над хитлерофашизма – тържествена панихида.
срок: 09.05.2018 г.
Участие в Преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”,
с.Драгижево.
срок: 12.05.2018 г.
Участие в Национален събор – надпяване „Авлига пее”, с. Обединение, общ.
Полски Тръмбеш.
срок: 25-27.05.2018 г.
юни
Ден на детето – детско утро.
срок: 01.06.2018 г.
Участие в Общински фестивал „Хайдушка песен” – Мерданя.
срок: 03.06.2018 г.
Участие в Национални прегледи на любителския театър, гр. Нова Загора.
срок: 06.2018 г.
Участие в Театрални празници, гр. Хисаря.
срок: 06.2018 г.
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Лятно кино – прожекция на открито.
срок: 06.2018 г.
юли
„Направено от две ръце” – детска творческа работилница (в рамките на 10 дни).
срок: 07.2018 г.
181 години от рождението на В.Левски – рецитал.
срок: 18.07.2018 г.
Участие на ГНП „Авлига” в Събор на българското фолклорно богатство „Тарлъка
пее и танцува”, с. Градище, общ. Левски.
срок: 07.2018 г.
Участие на ГНП „Авлига” в Първи регионален празник „От любов към
българското”, с. Добри дял.
срок: 21.07.2018 г.
август
Участие на ГНП „Авлига” в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор”,
с.Царевец, общ. Свищов.
срок: 02-05.08.2018 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на село
Джулюница.
срок: 08.2018 г.
септември
„Ден на Кокошата чорба” – общински кулинарен празник.
срок: 08.09.2018 г.
Участие на ГНП „Авлига” в V Регионален преглед „С песните на Борис Машалов”,
с. Сливовица, общ. Златарица.
срок: 09.2018 г.
октомври
Международен ден на възрастните хора – концерт.
срок: 01.10.2018 г.
Участие в НФ „Театър без граници”, гр. Самоков.
срок: 10.2018 г.
Традиционен общоселски събор.
срок: 15.10.2018 г.
декември
Коледуване. Детски коледен празник.
срок: 24.12.2018 г.

НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево
Председател – Мария Петрова
Секретар – Йорданка Димитрова
януари
155 години от рождението на Алеко Константинов - тематична витрина
срок: 01.01.2018 г.
170 години от рождението на Христо Ботев - тематична витрина.
срок: 06.01.2018 г.
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Бабинден – традиционен общоселски празник.
срок: 21.01.2018 г.
февруари
Трифон Зарезан – ритуално зарязване. Конкурс за най-добро домашно вино.
срок: 14.02.2018 г.
март
Традиция и съвременност – „Баба Марта в библиотеката”. Творческа среща на
самодейци. Фотоизложба за самодейността в село Драгижево.
срок: 01.03.2018 г.
Национален празник на Република България – витрина.
срок: 03.03.2018 г.
„Играй, играй, Лазаре…” – лазаруване по домовете.
срок: 31.03.2018 г.
април
„Най-шарено великденско яйце” – конкурс.
срок: 08.04.2018 г.
125 години от рождението на Елисавета Багряна.
срок: 16.04.2018 г.
„Приказни истории”- занимания с деца в библиотеката.
срок: 17.04.2018 г.
май
Преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”.
срок: 12.05.2018 г.
Храмов празник на черквата „Св. Св. Константин и Елена” и празник на селото.
срок: 21.05.2018 г.
Участие на ГОФ в Национален събор – надпяване „Авлига пее”, с. Обединение,
общ. Полски Тръмбеш.
срок: 25-27.05.2018 г.
юни
„Ваканция – здравей!” – детски празник.
срок: 01.06.2018 г.
Участие на ГОФ и ДСГ в VІІІ Общински фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 03.06.2018 г.
юли, август
Занимания по интереси с деца.
срок: 07-08.2018 г.
„Синеокият учител” - годишнина от рождението на Васил Левски.
срок: 18.07.2018 г.
Участие на ДСГ във Фолклорен фестивал „Шарено пиле петровско”, с. Церова
кория.
срок: 07.2018 г.
Участие на ГОФ и ДСГ в Първи регионален празник „От любов към българското”,
с. Добри дял.
срок: 21.07.2018 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на село
Джулюница.
срок: 26.08.2018 г.
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септември
120 години от рождението на Димитър Талев – витрина.
срок: 01.09.2018 г.
6 септември – „Денят на съединението” – витрина.
срок: 06.09.2018 г.
Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба”, с.Козаревец.
срок: 08.09.2018 г.
Участие в Традиционен празник „Ден на градинарската чорба”, гр.Златарица.
срок: 09.2018 г.
22 септември – „Българската независимост” – витрина.
срок: 22.09.2018 г.
октомври
„Вълшебството на книгите” – посещение на библиотеката от децата в Детската
градина.
срок: 10.2018 г.
ноември
„Народните будители и аз” – викторина.
срок: 01.11.2018 г.
105 години от рождението на Асен Босев.
срок: 22.11.2018 г.
декември
„Коледна магия” - коледен празник.
срок: 25.12.2018 г.

НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял
Председател – Иванка Костова
Секретар – Румяна Ангелова
януари
Бабинден - традиционно отбелязване на празника. Възпроизвеждане на
традицията „Къпане на бабите”.
срок: 21.01.2018 г.
февруари
Общоселски празник „Трифон Зарезан” с традиционно зарязване на лозята и
конкурс за най-добро добридялско вино.
срок: 14.02.2018 г.
Изготвяне на витрина, посветена на 145 г. от обесването на Левски.
срок: 19.02.2018 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: 01.03.2018 г.
Тържествено отбелязване на Националния празник.
срок: 03.03.2018 г.
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Тържество за Първа пролет и представяне на нова хумористична постановка на
местния театрален състав.
срок: 21.03.2018 г.
Лазаровден в село Добри дял.
срок: 31.03.2018 г.
април
Организиране на състезателни игри за най-малките на третия ден от Великден.
срок: 08.04.2018 г.
Отбелязване на Международния ден на книгата и авторското право.
срок: 23.04.2018 г.
май
Участие на ПГ „Пъстра китка” в Преглед на музикалното самодейно изкуство
„Пеем и танцуваме” в с. Драгижево.
срок: 12.05.2018 г.
Участие на Самодейния театрален състав при читалището в VІІІ Национален
преглед на селските любителски театри, с. Драганово.
срок: 05.2018 г.
Празнична витрина, посветена на за делото на братята Кирил и Методий.
срок: 24.05.2018 г.
юни
Поздрав към децата от селото по повод Международния ден на детето.
срок: 01.06.2018 г.
Тържествено отбелязване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата на
България.
срок: 02.06.2018 г.
Участие в VІІІ фестивал „Хайдушка песен”, с.Мерданя
срок: 03.06.2018 г.
Участие в Общински преглед на песенното изкуство, гр. Златарица.
срок: 06.2018 г.
Участие на ТС „Добридялски мераклии” на ФФ „Павликени”
срок: 17.06.2018 г.
Участие на ПГ „Пъстра китка” на фестивал на старата градска песен „С мечти и
блянове крилати”, гр. Сопот.
срок: 24.06.2018 г.
юли
Първи регионален празник „От любов към българското”
срок: 21.07.2018 г.
август
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на село
Джулюница.
срок: 08.2018 г.
Празник на село Добри дял.
срок: 15.08.2018 г.
септември
Витрина по случай 133 години от Съединението на България.
срок: 06.09.2018 г.
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Участие на два отбора от с. Добри дял (възрастни и младежи) в „Празник на
кокошата чорба”, с. Козаревец.
срок: 08.09.2018 г.
Участие в „Празник на градинарската чорба”, гр. Златарица.
срок: 09.2018 г.
„Ден на Независимостта” – витрина.
срок: 22.09.2018 г.
октомври
Поздравителен адрес по повод Деня на възрастните хора. Празник на музиката
и поезията.
срок: 01.10.2018 г.
„ІV празник на картофа” – кулинарно състезание.
срок: 14.10.2018 г.
Участие на ПГ „Пъстра китка ” в ІІІ фолклорно издание „На празник в село
Правда”
срок: 10.2018 г.
ноември
Ден на будителите – витрина.
срок: 01.11.2018 г.
191 години от рождението на П.Р.Славейков – витрина.
срок: 17.11.2018 г.
декември
Отбелязване на „Деня на хората с увреждания” – благодарствен адрес за
участието им в културния живот на селото.
срок: 03.12.2018 г.
Коледно-новогодишна тържество с участието на всички самодейни състави от
селото.
срок: 25.12.2018 г.
НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя
Председател – Пламен Борисов
Секретар – Красимира Колева
януари
Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” и Васильова трапеза.
срок: 01.01.2018 г.
Бабинден. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 21.01.2018 г.
февруари
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 14.02.2018 г.
145 г. от обесването на Васил Левски – радиопредаване.
срок: 19.02.2018 г.
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март
Ден на самодееца. Творческа среща на самодейците при НЧ „Развитие 1902” и
гости. Изложба на мартеници, изработени от децата при МК „Умни и сръчни” към
читалището.
срок: 01.03.2018 г.
Тържествено честване на 140 г. от Освобождението на България.
срок: 03.03.2018 г.
Международен ден на жената. Творческа среща със самодейци и гости.
срок: 08.03.2018 г.
април
Лазаровден, Цветница. Възпроизвеждане на обичаите.
срок: 01.04.2018 г.
Международен ден на детската книга. „Приказна магия” – ученици четат
любими приказки на най-малките.
срок: 02.04.2018 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: 05.04.2018 г.
май
Участие на ЖНХ в Национален събор на овцевъдите.
срок: 04-06.05.2018 г.
Участие на ЖНХ в ХІІ Старопланински събор„Балкан фолк 2018”, „Евро фолк
2018” и в Световна купа по фолклор – В. Търново.
срок: 10-20.05.2018 г.
Участие в Общински преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и
танцуваме” в с. Драгижево.
срок: 12.05.2018 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
срок: 24.05.2018 г.
юни
„Детство мое, реално и вълшебно” – Детски игри, забава и рисунка на асфалт.
срок: 01.06.2018 г.
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – „За живота и борбата, за
вярата и убежденията” – литературна среща с деца.
срок: 02.06.2018 г.
VІІІ фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 03.06.2018 г.
Участие на ЖНХ в Х Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2018”- к.к.
Слънчев бряг, Св. Влас и Поморие.
срок: 28.06. - 08.07.2018 г.
юли
Участие на ЖНХ в Събор на българското фолклорно богатство „Тарлъка пее и
танцува”, с. Градище, общ. Левски
срок: 22.07.2018 г.
Участие на ЖНХ в Първи регионален празник „От любов към българското”,
с.Добри дял.
срок: 15-22.07.2018 г.
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август
Участие в Национален фолклорен събор „На Белица на хорото”, с. Белица, обл.
Габрово.
срок: 08.2018 г.
Участие на ЖНХ в Национален тракийски фолклорен събор „Богородична
стъпка”, Старозагорски минерални бани.
срок: 08.2018 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 08.2018 г.
септември
Участие в VІІ Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и
гурбетчийското градинарство”.
срок: 09.2018 г.
Участие в „Празник на кокошата чорба”, с.Козаревец.
срок: 08.09.2018 г.
Участие в „Ден на градинарската чорба”, гр. Златарица.
срок: 09.2019 г.
133 г. от Съединението на България.
срок: 06.09.2018 г.
110 г. от провъзгласяване на Независимостта на България.
срок: 22.09.2018 г.
октомври
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните състави и гости.
срок: 01.10.2018 г.
Участие във Фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен”.
срок: 10.2018 г.
ноември
Ден на народните будители – творческа среща с деца в библиотеката: „Будител
– живот, дело, мисия”.
срок: 01.11.2018 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: 12.12.2018 г.
Коледно-новогодишен концерт.
срок: 25.12.2018 г.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет-Лясковец
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