ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
ЗА 2020 г.
I. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основната цел на програмата е обединяване на усилията за по-нататъшно
развитие и утвърждаване на читалищата в община Козлодуй като културно-просветни
средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на
комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните
ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи,
ползващи услугите на народните читалища.
1.1 Цели и приоритети:
– Опазване на културно-историческото наследство и националните традиции;
– Работа в посока изграждането на ценностна система у децата и младежите;
– Осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена
образователна, културна, социална и информационна среда на населението;
– Оказване на методическа помощ и съдействие за повишаване квалификацията и
информираността на читалищните ръководства;
– Разширяване на съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по-широк кръг население;
– Развитие на ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на
община Козлодуй, региона и страната;
1.2 Библиотечна дейност:
– Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
– Подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно-масовата работа;
– Осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от
местен, регионален и национален характер;
– Провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и
млади автори.
1.3 Културно-просветна дейност и любителско художествено творчество:
– Осъществяване на културният календар за читалищните прояви;
– Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните
мероприятия;
– Участие в културните мероприятия на Общината;
– Честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;
– Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи;
– Развитие и подпомагане дейността на съществуващите и създаване нови
самодейни групи, състави, кръжоци и клубове.
1.4 Работа по проекти
За да продължи да се развива културния живот в общината е необходимо
координирано сътрудничество между културните институции и използване възможността
за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им. С
тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на определени обществени
потребности. Това е възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел чрез
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осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага
техните усилия в тази насока.
Пример за това е Проект „Оборудване и обзавеждане на Народно читалище храм паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй”, който стартира през 2017 г. и ще
приключи през 2020 г. Той е по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.
II. ДЕЙНОСТИ
2.1 Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. Задачата
на читалищните библиотеки е и през 2020 год. да функционират и да се развиват като
динамичен информационен център, съчетаващ традицията с модерните технологии.
Читалищните библиотеки са място и за много различни културни събития, както и за
организирани и неформални срещи на общността. В община Козлодуй функционират 6
читалищни библиотеки.
Законът задължава читалищата да извършват безплатно информационно
обслужване на гражданите, изграждане на компютърни зали и центрове. Читалищните
библиотеки са длъжни да дават възможност на жителите по места да имат безплатен
достъп до библиотечния фонд, както и задължително да осигурят абонамент на поне един
местен и национален ежедневник. Задължение на настоятелствата е ежегодното
обогатяване и обновяване на библиотечния фонд чрез покупка и дарения, съобразно
Закона за обществените библиотеки. Програма „Глобални библиотеки” продължава да
действа в читалищните библиотеки в гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Бутан.
2.2 Културен живот – организиране на празненства, концерти, чествания,
развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.
В изграждането на художествената продукция и нейното осъществяване участват
различни възрастови групи – деца, младежи и възрастни, които според своите
предпочитания осмислят свободното си време и същевременно създават културен
продукт, който се представя в различни общински, регионални, национални и
международни събития. Основно място в културния живот заемат утвърдените културни
традиции и обменът на културни продукти и идеи. Ежегодните традиционни празници и
събития 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
любителското художествено творчество. Създават се нови съвременни форми на
любителското творчество, отговарящи на интересите на младото поколение. Осигуряват
се условия за тяхното развитие.
Успешно се реализират мащабните културни прояви, станали традиция за
общината или населеното място: Национален фестивал на любителското творчество „Пей
и танцува за Бутан”, Фолклорен събор „Огоста пее” в Гложене, среща на калушарските
дружини в с. Хърлец под надслов „Калуш – танц за здраве, предаван от поколение на
поколение”, Фестивал на таланта в жанра на популярната песен, с участието на деца от
Област Враца „Гласът на реката”, гр. Козлодуй.
Читалищните колективи на територията на община Козлодуй участват активно в
реализирането на публичните прояви на Община Козлодуй, в местни, регионални,
национални и международни форуми, конкурси и фестивали в страната и чужбина
съобразно жанровата им определеност.
2.3 Културно-просветна дейност – събиране и разпространяване на знания за
родния край, запазване на обичаите и традициите и утвърждаване на националното
самосъзнание.
Читалището е най-естественият мост между миналото и съвремието. Ролята му при
създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е
незаменима. Основните цели и задачи в тази насока са:
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– опазване на фолклора и традиционното народно богатство и създаване на условия
и възможности за тяхното развитие и популяризиране. Във всички читалища
функционират любителски състави за фолклор, чиято дейност е да събират и представят
националното фолклорно богатство в различните му жанрови форми.
– целенасочена работа по възстановяване на празнично-обредния календар и
местните традиции и обичаи. Читалищата организират възстановяват автентични обичаи
и местни празници, характерни за даденото населено място. Забелязва се повишаващата
роля на читалищата в представянето на българските празници и обичаи. Всички народни
читалища в общината организират и прояви свързани с традиционния битов и
православен календар, като отпразнуване на Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан,
Баба Марта, Лазаровден, Цветница, Великден, Коледа и др.
Читалищата трябва да създават условия за приемственост на традицията и
обновяването и с адекватни за съвремието прояви, задоволяващи исканията на младите
хора – клубове по интереси , кръжоци, школи по музика и танци и др. Тяхна задача е да
привлекат в управлението и творческите формации млади хора, съпричастни на
читалищното дело, които чрез социалните мрежи да общуват и популяризират
читалищното дело.
2.4 Социалната дейност на читалищата постоянно разширява своя обхват.
Читалищата все повече се утвърждават като социално значимо място за общуване и
контакти, реализиране на успешни социални практики и дарителски акции. Повишава се
ролята на читалищата за социална и културна интеграция на различни социални и
етнически общности, иницииране на доброволческа дейност, работа с различни
възрастови групи, работа с хора с увреждания и осигуряване на достъп на тези хора до
дейността на читалището.
III. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА
ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2020 ГОДИНА
ДАТА

НЧХП ,,ХРИСТО БОТЕВ – 1879”, ГР. КОЗЛОДУЙ
ДЕЙНОСТ
ОРГАНИЗАТОР

Община Козлодуй и НЧХП
Богоявление (Йордановден).
Църковна служба и литийно шествие,
,,Христо Ботев – 1879”
хвърляне на кръста в река Дунав.
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879” ,
18 януари 85 години от рождението на Дамян
Дамянов. Изложба.
читалищната библотеката
Община Козлодуй, НЧХП
21 януари Ден на родилната помощ.
Показен обичай и общоградско
,,Христо Ботев – 1879” и ККП
тържество.
„Турлашка махала“
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
29 януари 160 години от рождението на Антон
читалищната библотеката
Чехов.
Изложба на творби и снимков
материал.
януари
Подготовка за осъществяване на нова НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
постановка на ТТ„Интрига“
януари
Подготовка за осъществяване на нова НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
постановка на Детски театрален
състав „Звезден миг”.
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
януари
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
февруари
100 г. от рождението на Леда Милева. НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Изложба и четене пред детска
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аудитория.
14
февруари

„Трифон Зарезан”.
Показен обичай.

21
февруари

Международен ден на майчиния език.
Културно-развлекателна програма с
акцент – богатството на родния език.
„Историческо величие”- изложба,
лекция, интерактивни занимания и
демонстрации за деца, представящи
славната история, дух и култура на
България.
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
Концерт, посветен на 1 март – Ден на
самодееца.
„Сирни заговезни”.
Показен обичай с участието на ТС
„Златия“, ДТС „Скок-подскок“ и група
за наричания.
Национален празник на Република
България.
„Пътища на новото време в модерна
следосвобожденска България –
Козлодуй и културно-просветното му
средище”. Презентация.
„Аз съм българче“.
Възрожденски час в библиотеката за
деца от началните класове.
130 г. от рождението на Чудомир –
Димитър Христов Чорбаджийски.
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
215 г. от рождението на Ханс
Кристиан Андерсен. Изложба.
Изложба на автентични народни
носии.
Лазаров ден.
Конкурс за най-автентична лазарска
носия и венче. Празнична програма.
Велики четвъртък.
Традиционно боядисване на яйца.
Премиера на театрална постановка
на Детски театрален състав „Звезден
миг”.
Самостоятелен концерт на Дамска
формация „VIVA” в Храм „Света
Троица” – гр.Козлодуй

февруари

февруари

27
февруари
1 март

3 март
3 март

4 март
25 март
март

2 април
2 - 10
април
11 април
16 април
април
19 април

Община Козлодуй със
съдействието на НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
със съдействието на училищата
в гр. Козлодуй
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879” и
Фондация „Въздигане”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
читалищната библиотека
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
библиотеката, детски отдел
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
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20 -21
април

„България пее” – Национален
Фестивал за популяризиране на
хоровото изкуство в България.

27 - 28
април

Участие на Балет „Хаос” в
Национален фестивал конкурс за
съвременна хореография – „Враца
танцува”.
Премиера на театрална постановка
на театрална трупа „Интрига“.
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
Ден на победата над фашизма и ден
на Европа. Поднасяне на венци и
отдаване на почит към ветераните от
войните.
Поздравителен рецитал.
Представление на детски театрален
състав „Звезден миг”.
Ден на славянската писменост и
българска просвета и култура,
участие на състави на читалището.
Книжница (студио) XX-ти век –
официално откриване.
Посрещане на участниците в похода
Козлодуй – Околчица.
Ден на град Козлодуй.

април
април

9 май

21 май
24 май
24 май
28 май
30 май
май

май
1 юни

юни
юни

юни

1 - 31 юли
18 юли

Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
Участие на „Китка здравец” в събора
„Огоста пее”, с. Гложене.
Фестивал на таланта в жанра на
популярната песен, с участието на
деца от Област Враца „Гласът на
реката”.
Участие на „Китка здравец” във
фестивал „Пей и танцувай за Бутан”.
Участие на ЖВФ „VIVA” в
Международен хоров фестивал
„Черноморски звуци“ - гр. Балчик.
Участие на театрална трупа
„Интрига” в Международен
театрален фестивал, гр. Каварна или
в друг театрален фестивал.
Детски летен клуб „Приятели”.
183 години от рождението на Васил
Левски.

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
съвместно с IV-та Национална
инициатива на Български хоров
съюз
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
Община и НЧХП ,,Христо
Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
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1 - 31
август
24 – 29
август
септември

11-13
септември
септември

септември

10-11
октомври
октомври
октомври
октомври

23
октомври
1 ноември
9 ноември
19 ноември

ноември

2 - 18
декември
22
декември
декември

Детски летен клуб „Приятели”.

читалището

Участие на балет „Хаос” и деца от
класа по поп пеене в Международен
детско-юношески фестивал „Свят,
изкуство и море”, Златни пясъци.
Изработване на сувенирни кукли –
герои от български народни
приказки.
Участие на читалищни състави във
„Фестивал на занаятите и изкуствата
2020”, гр. Козлодуй.
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
Участие на група за народни песни
„Китка здравец“ във фолклорен
фестивал „Кукурузени усмивки“, с.
Селановци.
Участие на група за народни песни
„Китка здравец“ във фолклорен
фестивал в гр. Вълчедръм.
Представление на ТТ „Интрига“.
Участие на ТТ „Интрига“ в
театрални празници в гр. Трявна
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
100 г. от рождението на Джани
Родари. Изложба и четене на
произведения.
Ден на народните будители.

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

140 г. от рождението на Йордан
Йовков. Изложба с творби и четене на
произведения.
„Какво издава почеркът?“
„Да пишем правилно”, занимания с
деца от начален курс.
Провеждане репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав
и духов оркестър.
Работилница на Дядо Коледа и
джуджетата
Празничен Коледен концерт на
читалището.
Провеждане на репетиции на
самодейните танцови, певчески,
театрални състави, мажоретен състав

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
библиотеката
Община Козлодуй и НЧХП
,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”,
библиотеката
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”

НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
НЧХП ,,Христо Ботев – 1879”
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декември

ДАТА

и духов оркестър
Новогодишен детски карнавал.

НЧХП „Христо Ботев-1879”

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ-1927”, С. ХЪРЛЕЦ
ДЕЙНОСТ
ОРГАНИЗАТОР
Богоявление
(Йордановден).
Църковна служба и литийно шествие.
Хвърляне на кръста.
Бабин ден. Ден на родилната помощ.

Кметство Хърлец и НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1927”

Трифон Зарезан.
Ден на лозаря.
„Баба Марта бързала, мартеници
вързала”. Посрещане на Баба Марта.

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

28
февруари
3 март

Ден на самодееца. Творческа среща.

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

Трети март - Национален празник на
Република България.

23 март

„Хърлешки вкусотии”. Изложбаконкурс.
„Низ по село, Лазар ходи”. Лазаров
ден.
По традиция Лазарки посещават всеки
дом в с. Хърлец.
„Маратон на четенето”.

Кметство Хърлец и НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1927”
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

6 януари

21 януари
февруари
28
февруари

11 април

април
19 април
18-22 май
1 юни
юни-юли
юни – юли
август
септември
22
септември
1 октомври

„Великденска люлка”.
Общоселски празник.
„Върви народе възродени”. Подготвяне
на витрини по случай празника и
презентация с ученици.
Отбелязване на 1 юни –Международен
ден на детето.
Участие на ЮТС „От извора” във
фолклорни фестивали.
Участие на САФ „Калушари” във
фолклорни фестивали по покана.
Среща на калушарските дружини. Ден
на селото. Традиционен събор на с.
Хърлец.
Участие на читалищни групи във
Фестивал на занаятите и изкуствата.
Ден на независимостта на България.

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

читалищната библиотека
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
читалищната библиотека
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
Кметство Хърлец и НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1927”
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”
Кметство Хърлец и НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1927”
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927”

Международен ден на възрастните
хора. Поздравителни адреси до
клубовете.
читалищната библиотека
1 ноември „Ден на народните будители”.
Посещение на културно-историческа
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забележителност от клуб „Любознайко”.
декември

Коледен общоселски празник.

Кметство Хърлец и НЧ „Н. Й.
Вапцаров-1927”

НЧ „ЯКИМ ДЕСПОТОВ – 1899”, С. ГЛОЖЕНЕ
ДАТА
януари
21 януари
февруари

14
февруари
1 март
3 март
януари –
май
11 април
април
април
април– май
май
май
май
юни
юни
юни
юли
юли
август –
септември
септември

ДЕЙНОСТ

ОРГАНИЗАТОР

Богоявление (Йордановден). Църковна
служба и литийно шествие.
Ден на родилната помощ.

НЧ „Яким Деспотов – 1899”

Изработване на мартеници. Украсяване
на живо дърво, посещение на Дома за
стари хора.
Трифон Зарезан и Св. Валентин.
Конкурси.
Ден на самодееца.
142 години от освобождението на
България от османско иго. Национален
празник.
Провеждане репетиции на танцовите
състави.
Лазаров ден. Възпроизвеждане на
обичая.
Месец на книгата. Библиотекар за
един ден.
Великденски празници.

НЧ „Яким Деспотов – 1899”

Провеждане работа на клуба „Сръчни
ръце”
Ден на славянската писменост.
Ден на Европа.
X-ти юбилеен Фолклорен събор
„Огоста пее”. Ден на с. Гложене.
Традиционен събор на селото.
Международен ден на детето.
Ден на Ботев и загиналите за
национална свобода.
Участие на танцовите състави във
фестивали.
Лятна занималня.
183 години от рождението на Васил
Левски.
Фестивал на духовите оркестри

НЧ „Яким Деспотов – 1899”

НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
Кметство Гложене и НЧ
„Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
читалищната библиотека
Кметство Гложене и НЧ
„Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
Кметство Гложене и НЧ
„Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
Кметство Гложене и НЧ
„Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”

НЧ „Яким Деспотов – 1899” и
читалищната библиотека
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”

НЧ „Яким Деспотов – 1899”
Участие във Фестивал на занаятите и
изкуствата.
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6
септември
септември

22
септември
октомври –
декември
1 ноември
декември
декември
декември
септември
–декември

ДАТА
21 януари

14
февруари

19
февруари
1 март
3 март

25 март
11 април
12 април

Ден на съединението.
Витрина. Венци и цветя.
„Какво научих за фолклора”.
Запознаване с местните празници и
традиции.
Ден на независимостта.
Витрина. Венци и цветя.
Провеждане репетиции на танцовите
състави дейност на клуба „Сръчни
ръце”.
Ден на будителите.
Клуб художествено слово „Приятели
на книгата”.
Рецитал за Коледа и Нова година.
Изработване на сурвачки с деца от
клуб „Сръчни ръце”.
Тържествено запалване на коледните
светлини.
Осъществяване на репетиции на ЮТС
и ТС начинаещи народни танци.

читалищната библиотека
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
читалищната библиотека
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”,
читалищната библиотека
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”
Кметство Гложене и НЧ
„Яким Деспотов – 1899”
НЧ „Яким Деспотов – 1899”

НЧ ,,ЗАРЯ – 1911’’, С. БУТАН
ДЕЙНОСТ
Бабин ден.
Възпроизвеждане на обичая. Общоселско
тържество.
Трифон Зарезан и Свети Валентин.
Изложба, конкурс с награди.
Възпроизвеждане на обичая. Общоселско
тържество.
147 години от обесването на Васил
Левски. Шествие и поднасяне на цветя и
венци. Тематична витрина
Баба Марта. Изработване на
мартеници и четене на приказки.
Национален празник.
Шествие и поднасяне на венци.
Концертна програма и тематична витрина
в читалищна библиотека.
108 години читалище Бутан.
Празнуване на рождения ден на
читалището със самодейците.
Лазаровден.
Лазаруване и възпроизвеждане на обичая.
Цветница.
Празнична литургия.

ОРГАНИЗАТОР

НЧ ,,Заря – 1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’

НЧ ,,Заря – 1911’’,
читалищната библиотека
НЧ ,,Заря – 1911’’,
читалищната библиотека
Кметство Бутан и НЧ ,,Заря –
1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’
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19 април

април

24 май

28 май

28 май

12-13 юни

юли-август

6
септември
септември
октомври
1 ноември
декември

Великден.
Изработване на великденски изделия.
Боядисване на яйца и разказване на
легендата за обичая и празника.
Месец на книгата. Дарителска кампания
„Дари книга – спаси духовността”.
Библиотекар за един ден.
Шествие за поднасяне на цветя и
венци пред килийното училище.
съвместно с училищните институции и
Кметство Бутан.
Ботеви дни.
Посрещане на Ботевите походници пред
Поповото ханче. Тържествен концерт и
заря.
Спасов ден.
Празнична програма и курбан по случай
храмовият празник на селото.
Премиера на пиеса от детски театрален
състав.
Бутански празнични дни. XI
Национален фестивал на
любителското творчество ,,Пей и
танцувай за Бутан 2020”. Ден на с.
Бутан. Традиционен събор.
Участие на групите в международни,
национални, регионални фестивали и
събори.
Съединението на България с Източна
Румелия.
Участие на съставите във Фестивала
на занаятите и изкуствата
Откриване на новият творчески сезон
на клубовете към читалището.
Ден на народните будители. Среща с
автор.

НЧ ,,Заря – 1911’’

Коледни и новогодишни празници.
Тържествено запалване на светлините на
коледната елха с общоселско тържество.
Коледен концерт от клубовете на
читалището.
Коледари.

Кметство Бутан и НЧ ,,Заря –

читалищната библиотека

НЧ ,,Заря – 1911’, съвместно с
училищните институции и
Кметство Бутан.
Кметство Бутан и НЧ ,,Заря –
1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’

Кметство Бутан и НЧ ,,Заря –
1911’’

НЧ ,,Заря – 1911’’
Кметство Бутан и НЧ ,,Заря –
1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’
НЧ ,,Заря – 1911’’
НЧ ,,Заря – 1911”,
читалищната библиотека
1911’’

НЧ ,,БУДИТЕЛ – 1926, С. КРИВА БАРА
ДАТА
февруари

ДЕЙНОСТ
Изработване на мартеници и
награждаване на
участниците. Изложба.

ОРГАНИЗАТОР
НЧ ,,Будител – 1926”
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19
февруари
3 март
22 март
2 април
11 април
12 април
19 април
24 май
1 юни

Открит урок за живота и делото на
Васил Левски. Тематичен кът.

НЧ ,,Будител – 1926”

Национален празник. Рецитал.
Тематично табло.
Пролетен карнавал.

Кметство Крива бара и НЧ
,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”

Международен ден на детската книга.
Четене на приказки.
Лазаровден.
Лазаруване с децата от селото.
Цветница.
Празнична литургия.
Великден.
Боядисване на яйца.
Беседа. Тематично табло.

читалищната библиотека

Ден на детето.
Рисуване с тебешир по асфалт и изложба
на детски рисунки.
Лятна занималня. Занимания по
юли
интереси.
1 ноември Ден на народните будители. Среща с
учители.
Ден на село Крива бара. Общоселско
ноември
тържество. Традиционен събор.
Коледа. Изработване на Коледни
декември
сурвачки и картички.
31 декември Коледни тържества.

НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
Кметство Бутан и НЧ
,,Будител – 1926”
НЧ ,,Будител – 1926”
Кметство Бутан и НЧ
,,Будител – 1926”
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