
 
 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2022 ГОДИНА 
 
 

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

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

 

6 януари 

Богоявление (Йордановден). 
Църковна служба и литийно шествие, 
хвърляне на кръста в река Дунав. 

Община Козлодуй и 
читалището 

6 януари 

174 години от рождението на Христо 
Ботев – „Час по родолюбие” с 
ученици от начален етап на обучение 
от СУ “Христо Ботев”.  

читалището 

15 януари 
400 години от рождението на Жан 
Батист Молиер, френски драматург. 
Информационен кът. 

читалището, 
библиотеката 

18 януари 

140 години от рождението на Алън 
Милн, английски автор. Четене с 
деца от детски градини в гр. 
Козлодуй. 

читалището 

 

21 януари 

Ден на родилната помощ. Показен 
обичай, съвместно с Пенсионерски 
клуб „Турлашка махала” и 
самодейци от читалището.  

Община Козлодуй, 
читалището и ККП „Турлашка 
махала“ 

27 януари 
190 години от рождението на Луис 
Карол, английски писател. 
Организирани посещения на деца. 

читалището, 
библиотеката 
 

януари 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, 
библиотеката 

 

януари 

Подготовка за осъществяване на нова 
постановка на театрална трупа 
„Интрига”. 

читалището 

януари 
Подготовка за осъществяване на нова 
постановка на Детски театрален 
състав „Звезден миг”.  

читалището 

януари Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 

читалището 



театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

февруари 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 
 

читалището, 
библиотеката 

11 
февруари 

105 години от рождението на Синди 
Шелдън – американски драматург, 
сценарист и писател. Информационен 
кът и презентация. 

читалището, 
библиотеката 

14 
февруари 

 

Трифон Зарезан. 
Показен обичай.  

Община Козлодуй със 
съдействието на читалището 
 

февруари 
 

Подготовка за направа на мартеници. 
Работилница на Баба Марта. Участие 
в празника на меда. 

читалището  

26 
февруари 

220 години от рождението на Виктор 
Юго, френски писател. 
Информационен кът и презентация. 

читалището, 
библиотеката 

28 
февруари 

115 години от рождението на 
Емилиян Станев, български писател. 
Среща с ученици от СУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, гр. Козлодуй. 

читалището, 
библиотеката 

28 
февруари 

Ден на самодееца. Концерт с 
участието на всички читалищни 
състави. 

 

февруари 

Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

1 март 
Представяне на децата „Легенда за 
мартеницата”. Среща с деца от 
детските градини. Презентация. 

читалището, 
библиотеката 

1-15 март 
Изложба на мартеници във фоайето 
на читалището. 

читалището 

3 март 
 

Национален празник на Република 
България. 

Община Козлодуй и  
читалището 

март 
 

Изложба на материали и книги, 
свързани с Освобождението на 
България. 

читалището 

6 март 
„Сирни заговезни” – показен обичай, 
с участието на детски танцов състав 
„Скок-подскок”, детски театрален 

Община Козлодуй и 
читалището 



състав „Звезден миг” и духов 
оркестър. 

28 март 

115 години от рождението на Димчо 
Дебелянов, български поет и 
преводач. Информационен кът и 
презентация. 

читалището, 
библиотеката 

 

 

март 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, 
библиотеката 

март 

Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

2 април 
Международен ден на детската книга 
– маратон на четенето. 

читалището, 
библиотеката 

16 април 

Лазаровден. Конкурс за най-
автентична лазарска носия и венче. 
Празнична програма. 

читалището 

 
21 април 

„Екскурзия в библиотеката” – 
запознаване с библиотеката и 
работата на библиотекаря. 

читалището, 
библиотеката 
 

 
21 април 

Самостоятелен концерт на Дамска 
формация „VIVA”  

читалището  

 
21 април 

Велики четвъртък. Традиционно 
боядисване на яйца. 

читалището 
 

 
април 

Традиционна инициатива на 
библиотеката „Подарявам ти книга”. 
Даряване на книги пред 
библиотеката.  

читалището, 
библиотеката 

април 
Самостоятелен концерт на Група за 
стари градски песни „Романтика”. 

читалището 

25 април 60 години от рождението на Петя 
Дубарова, българска поетеса. 

читалището, 
библиотеката 



Литературни четения с ученици от 
училищата. 

27-28 
април 

Участие на Балет „Хаос” в 
Национален фестивал конкурс за 
съвременна хореография – „Враца 
танцува”. 

читалището         

април 
 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, 
библиотеката 

 
април 

Премиера на театрална  постановка 
на театрална трупа „Интрига”. 

читалището 

април 

Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

9 май 

Ден на победата над фашизма и ден 
на Европа. Поднасяне на венци и 
отдаване на почит към ветераните от 
войните. 
Поздравителен рецитал.  

Община Козлодуй и 
читалището 
 

1-5 май 

Участие на духов оркестър и 
мажоретен състав в XIV-ти 
Национален преглед на ученическите 
духови оркестри и мажоретни 
състави „Димитър Пеев” – гр. 
Вършец. 

читалището 

11 май 

Отворени врати в библиотеката по 
повод празника на Светите братя 
Кирил и Методий – запознаване на 
ученици с професията библиотекар и 
уроци със справочния фонд на 
библиотеката. 

читалището, 
библиотеката 

май 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, 
библиотеката 
 

21 май Представление на детски театрален 
състав „Звезден миг”. 

читалището 
 

24 май 
Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, 

Община Козлодуй и 
читалището 
 



просвета и култура и на славянската 
книжовност.  
Участие на състави на читалището. 

28 май 
Посрещане на участниците в 
Националния поход Козлодуй – 
Околчица. 

Община Козлодуй и 
читалището 

30 май 

Ден на град Козлодуй. Празничен 
концерт с участието на състави към 
читалището. 
 

Община Козлодуй и 
читалището 

май 

Провеждане  репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

май 
Участие на „Китка здравец” във 
Фолклорен събор „Огоста пее”, с. 
Гложене 

читалището 
 

1 юни 

 

 

Детски фестивал на таланта в жанра 
на популярната песен „Гласът на 
реката”. Участие в празника по повод 
Международен ден на детето. 

Община Козлодуй и 
читалището 

15 – 25 
юни 

Лято в библиотеката – творчески 
игри, четения и забавления, 
насърчаване на грамотността и 
четенето. Инициатива „Прочети тази 
книга” – избери автор и герой и 
разкажи любимите си истории. 

читалището, 
библиотеката 
 

юни 
„Къде живеят книгите”. Посещение 
на ученици в библиотеката. 

читалището, 
библиотеката 
 

юни 

Участие на „Китка здравец” във 
фестивал „Пей и танцувай за Бутан” 
и „Празник на курорта, минералната 
вода и Балкана” – гр. Вършец. 

читалището 
 

юни 
Участие на „Скок-подскок“ във 
фестивал „Пей и танцувай за Бутан”. 

читалището 

юни 

Участие на театрална трупа 
„Интрига” в Международен 
театрален фестивал, гр. Каварна или 
в друг театрален фестивал. 

читалището 



1-31 юли 
Детски летен клуб „Приятели”. читалището, 

библиотеката 

18 юли 
185 години от рождението на Васил 
Левски. 

Община Козлодуй и 
читалището 

18 юли 

Отбелязване годишнина от 
рождението на Васил Левски.  
Изложба с книги и материали 
свързани с него. 

читалището 

24 юли 

220 години от рождението на 
Александър Дюма, френски писател, 
автор на множество приключенски и 
исторически романи. 
Информационен кът и презентация 
на творчеството му. 

читалището 

юли Провеждане на репетиции на Духов 
оркестър. 

читалището 

1-31 август Детски летен клуб „Приятели”. читалището 

 

21 август 

120 години от рождението на Ангел 
Каралийчев, български писател, 
автор на книги за деца. 
Информационен кът и презентация 
на творчеството му. 

читалището, 
библиотеката 

24 август 
70 години от рождението на Паулу 
Коелю, бразилски писател. 
Информационен кът. 

читалището, 
библиотеката 

август 

Подготовка на „Романтика” в 
Национален фестивал на шлагерната 
и стара градска песен „Пей сърце”, 
гр. Кюстендил. 

читалището 

август 
Провеждане на репетиции на духов 
оркестър. 

читалището 

септември 

„Домашна работилница” с деца от 
начален етап на обучение. 
Изработване на няколко образци на 
книгоразделители. 

читалището, 
библиотеката 

12 
септември 

Участие на „Романтика” в 
Национален фестивал на шлагерната 
и старата градска песен „Пей сърце”, 
гр. Кюстендил 

 

14-16 
септември 

Участие на читалищни състави във 
„Фестивал на занаятите и изкуствата 
2022”, гр. Козлодуй.  

Община Козлодуй и 
читалището 



 
 

септември 

Осъществяване на репетиции на 
„Китка здравец” за участие във 
фолклорен фестивал „Кукурузени 
усмивки” и участие във Фестивала 
на баницата и традиционните ястия, 
с. Крушовица. 

читалището 

септември 
Провеждане  репетиции на духов 
оркестър. 

читалището 

1 
октомври 

„В началото бе музика” – изложба на 
нотни издания и книги, свързани с 
живота и творчеството на 
композитори. 

читалището, 
библиотеката 

14-15 
октомври 

Участие на група за народни песни 
„Китка здравец” в Национален 
фолклорен фестивал „Кукурузени 
усмивки”, с. Селановци. 

читалището 

16 
октомври 

120 години от рождението на Фани 
Попова -Мутафова, българска 
писателка. Информационен кът. 

читалището, библиотеката 

октомври Представление на театрална трупа 
„Интрига”. 

читалището 

октомври 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, библиотеката 

октомври 

Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

1 ноември 

Ден на народните будители.  Община Козлодуй и 
читалището 

1 ноември 
Изложба и презентация по повод Ден 
на народните будители. 

читалището 

2 ноември 

125 години от рождението на Асен 
Разцветников, български поет и 
писател. Четене на негови 
произведения с ученици от 
училищата. 

читалището, библиотеката 

11 - 14 
ноември 

115 години от рождението на Астрид 
Линдгрен, шведска авторка. Изложба 

читалището, библиотеката  



 
 
 

на произведения от писателката и 
литературни четения.  

17 
ноември 

195 години от рождението на Петко Р. 
Славейков, български поет, 
фолклорист, общественик и 
публицист. Информационен кът и 
презентация на произведенията му. 

читалището, библиотеката 

ноември 
Отворени врати в библиотеката. 
Библиотекар за един ден. 

 

ноември 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, библиотеката 

ноември 

Провеждане репетиции на 
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

1 
декември 

Украсяване на Коледна елха с деца в 
приказната зала на библиотеката. 

читалището 

декември 

„Клуб на четящите деца” – срещи и 
беседи с ученици, които имат интерес 
към литературата, представяне и на 
лично творчество. 

читалището, библиотеката 

декември 
Организирани посещения на деца, 
запознаване с обичаите на България 
„Царство на книгите”. 

читалището, библиотеката 

1-17 
декември 

Работилница на Дядо Коледа и 
джуджетата. Изработване на Коледни 
картчики. 

читалището 

21 
декември 

Празничен Коледен концерт на 
читалището. 

читалището 

декември 

Провеждане на репетиции на  
самодейните танцови, певчески, 
театрални състави, мажоретен състав 
и духов оркестър. 

читалището 

23 
декември 

Новогодишен детски карнавал за 
децата от самодейните състави на 
читалището. 
 

читалището 



 

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1927”, С. ХЪРЛЕЦ 

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

6 януари 

 

Богоявление 
(Йордановден). 
Църковна служба и литийно шествие. 
Хвърляне на кръста. 

Кметство Хърлец и 
читалището 

21 
януари 

 

Бабин ден. Ден на родилната помощ. читалището 

януари „Вдигане дете на гринда”, ритуал читалището 

14 
февруари 

Трифон Зарезан. 
Ден на лозаря. 

читалището 

22-25 
февруари 

„Бели и червени” – работилница за 
изработване на мартеници. 

читалището 

1 март 

 

„Баба Марта бързала, мартеници 
вързала”. Посрещане на Баба Марта. 

Ден на самодееца. 

читалището 

3 март 

 

144 години от Освобождението на 
България от османско иго. Тържествен 

ритуал по издигане на националния 
трибагреник. Рецитал. 

Кметство Хърлец и 
читалището 

16 април „Низ по село, Лазар ходи”. Лазаровден. читалището 

април 
„Маратон на четенето”.      „Вече сме 

читатели”. 
 

читалищната библиотека 

април Онлайн конкурс за автентична 
българска носия. 

читалището 

24 април „Христос Воскресе”. 
Традиционен общоселски празник. 

читалището 

24 май 
„Напред, науката е слънце”. 

Презентация и подготвяне на витрини 
по случай празника. 

читалището 

1 юни Отбелязване на 1 юни –Международен 
ден на детето. 

читалището 

юли - 
август 

Участие на САФ „Калушари” във 
фолклорни фестивали по покана. 

читалището 



 
 

 

26 август 

 

Среща на калушарските дружини. Ден 
на селото. Традиционен събор на с. 

Хърлец. 

Кметство Хърлец и 
читалището 

22 
септемвр

и 

Ден на независимостта на България. 
 

Кметство Хърлец, 
читалището, читалищната 

библиотека 

1 
октомвр

и 

Международен ден на възрастните хора. 
Поздравителни адреси до клубовете. 

читалището 

1 
ноември 

„Ден на народните будители”. 
Представяне на книгата „Баба разказва 
споменче” с автор Ивинела Самуилова. 

читалищната библиотека 
 

декември Коледен общоселски празник. Кметство Хърлец и 
читалището 

НЧ „ЯКИМ ДЕСПОТОВ – 1899”, С. ГЛОЖЕНЕ 

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

януари Богоявление (Йордановден). Църковна 
служба и литийно шествие. 

читалището 

21 януари 
Бабин ден. Ден на родилната помощ. читалището 

февруари 
Изработване на мартеници. 
Украсяване на живо дърво, посещение 
на Дома за стари хора. 

читалището 

14 
февруари 

Трифон Зарезан и Св. Валентин. 
Конкурс с дегустация на вина и мезета. 

читалището 

3 март 
Трети март - Национален празник на  
Република  България.  
Поднасяне на венец. 

Кметство Гложене и 
читалището 

март – 
юни 

Провеждане репетиции на танцовите 
състави. 

читалището 

16 април Лазаровден. Възпроизвеждане на 
обичая. 

читалището 

април Месец на книгата. Библиотекар за един 
ден. 

читалищната библиотека 

24 април Великден – посещение на дома за стари 
хора и ЦНСТ, с. Гложене. 

Кметство Гложене и 
читалището 

април – 
юни 

Провеждане работа на клуба „Сръчни 
ръце” 

читалището 



 

 

 

май 
Фолклорен фестивал „Огоста пее”. Ден 
на с. Гложене. Традиционен събор на 
селото. 

Община Козлодуй, Кметство 
Гложене и читалището 

юни 
Международен ден на детето. 
Посещение и поднасяне на подаръци на 
децата от детска градина, с. Гложене. 

читалището 

юни Участие на танцовите състави във 
фестивали по покана. 

читалището 

юли Лятна занималня. читалището и читалищната 
библиотека 

август – 
септември 

Участие на танцови състави по покана. читалището 

6 
септември 

Ден на съединението. 
Венци и цветя. 

читалището 

22 
септември 

Ден на независимостта.  
Венци и цветя. 

читалището 

октомври 
– 

декември 

Провеждане репетиции на танцовите 
състави и дейност на клуба „Сръчни 
ръце”. 

читалището 

1 ноември 

 

Ден на будителите. 
Витрина. 

читалището, читалищната 
библиотека 

декември 

Коледни и новогодишни празници. читалището 

НЧ ,,ЗАРЯ – 1911’’, С. БУТАН 

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

21 януари 

Бабин ден. 
Възпроизвеждане на обичая. 
Общоселско тържество.  

читалището 

14 
февруари 

Трифон Зарезан и Свети Валентин. 
Изложба, конкурс с награди. 
Възпроизвеждане на обичая. 
Общоселско тържество. 

читалището 

 



 

 

19 
февруари 

149 години от обесването на Васил 
Левски. Шествие и поднасяне на 
цветя и венци. Тематична витрина 

читалището, читалищната 
библиотека 

1 март 

 

Баба Марта. Изработване на 
мартеници. Четене онлайн приказки 
на деца. 

читалището, читалищната 
библиотека 

3 март 

 

Национален празник. 
Шествие и поднасяне на венци. 
Концертна програма и тематична 
витрина в читалищна библиотека. 

Кметство Бутан и 
читалището 

 

25 март 

 

111 години читалище Бутан.  
Отбелязване на рождения ден на 
читалището със самодейците и 
членовете на Общото събрание. 

читалището 

 

16 април 
Лазаровден. 
Лазаруване и възпроизвеждане на 
обичая. 

читалището 

 

17 април 
Цветница. 
Празнична литургия. 

читалището 

 

24 април 
Великден. Изработване на 
великденски изделия. Боядисване на 
яйца и разказване за обичая на 
празника. 

читалището 

 

април 
Месец на книгата. Дарителска 
кампания „Дари книга – спаси 
духовността”. Библиотекар за един 
ден. 

читалищната библиотека 

24 май 

 

Шествие за поднасяне на цветя и 
венци пред килийното училище. 
съвместно с училищните институции 
и Кметство Бутан. 

читалището,  съвместно с 
училищните институции и 
Кметство Бутан. 

28 май 

Ботеви дни.  
Посрещане на Ботевите походници 
пред Поповото ханче. Тържествен 
концерт и заря. 

Кметство Бутан и 
читалището 

02 юни 

Спасовден. Храмов празник, 
програма, тържествена литургия и 
курбан. 

читалището 



 

 

 

НЧ ,,БУДИТЕЛ – 1926, С. КРИВА БАРА 

ДАТА ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАТОР 

февруари 
Изработване на мартеници и 
награждаване на 
участниците. Изложба. 

читалището 
 

19 
февруари 

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

читалището 

3 март 
Национален празник. Рецитал. 
Тематично табло. 
 

Кметство Крива бара и 
читалището 
 

22 март Пролетен карнавал. читалището 

2 април Международен ден на детската книга. 
Четене на приказки. 

читалищната библиотека 

16 април Лазаровден.  
Лазаруване с децата от селото. 

читалището 

11 юни 

XII Национален фестивал на 
любителското творчество ,,Пей и 
танцувай за Бутан 2022”. Ден на с. 
Бутан. Традиционен събор. 

Община Козлодуй, Кметство 
Бутан и читалището 

юли-август 
Участие на групите в международни, 
национални, регионални фестивали и 
събори. 

читалището 

6 
септември 

Съединението на България с Източна 
Румелия. 

Кметство Бутан и 
читалището 

октомври 
Откриване на новият творчески сезон 
на клубовете към читалището. 

читалището 

1 ноември 

 

Ден на народните будители. Среща с 
автор. 

читалището, читалищната 
библиотека 

 
декември 

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

Кметство Бутан и 
читалището  

 



17 април Цветница. 
Празнична литургия. 

читалището 

23-24 април Великден.  
Боядисване на яйца. 

читалището 

24 май Беседа. Тематично табло. читалището  

1 юни 

 

Международен ден на детето. 
Изложба на детски рисунки. 

читалището 

юли Лятна занималня. Занимания по 
интереси. 

читалището 

1 ноември 

 

Ден на народните будители. Среща с 
учители. 

читалището 

ноември 
Ден на село Крива бара. Общоселско 
тържество. Традиционен събор. 
 

Кметство Крива бара и 
читалището 
 

декември 
Коледа. Изработване на Коледни 
сурвачки и картички. 

читалището 
 

31 
декември 

Коледни тържества. 
 

Кметство Крива бара и 
читалището 
 

 


