ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2012г

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Нови пазар
през 2012 година се изготвя в изпълнение на Закона за народните читалища и
направените от местните читалища предложения за дейността им през 2012г.
Програмата има за цел да обедини усилията за по- нататъшно развитие и
утвърждаване на читалищата, като важни обществени институции, реализиращи
културната идентичност на общината, региона и страната.
В община Нови пазар съдебно регистрирани са 13 читалища,като всички са
вписани в регистъра на народните читалища към Министерството на културата.
Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно- просветни
сдружения, основен фактор в развитие и опазване на местните български обичаи
и традиции , търсещи нови форми и средства за духовно общуване , в контекста на
предизвикателствата на съвремието .
В тях членуват 860 души и работят активно 34 художествени колектива и 10 школи
по изкуства с над 470 участника.
През 2012г субсидирана численост е 25 бройки. Предоставената държавна
субсидия възлиза на 144 400 лв. Финансирането се допълва от членски внос,
дарения, наеми, проекти и при възможност от общинския бюджет. Субсидията се
разпределя от комисия съгласно чл. 23. ал.1 от ЗНЧ.
Във всяко читалище функционира и библиотека. Чрез Програма „Глобални
библиотеки – България” се осигури по-добър достъп до актуална информация, знание,
комуникации и електронни услуги в библиотеките на НЧ „Хр.Ботев”- гр.Нови пазар,
НЧ „Просвета”- с.Памукчи и НЧ „Васил Левски”- с.Енево. Спечелени са проекти и от
НЧ „Ив.Вазов”- с.Ст.Михайловски и НЧ „Просвета” – с.Стан, които ще се реализират
до края на тази година .
Читалищата осъществяват своята дейност в пряко сътрудничество помежду си, със
съдействието на община Нови пазар и на съответните кметства, РЕКИЦ Шумен,
образователни и културни институции, неправителствени организации и сдружения в
областта на културата и образованието, медии, граждански клубове и др.

І.ЦЕЛИ И ПРЕОРИТЕТИ
Основна цел е утвърждаване на читалищата в Община Нови пазар, като основни
културно – просветни средища с активни културни, иформационни, образователни,
социални и граждански функции, които имат специфична мисия – да съхраняват и
развиват традиционни ценности на народа ни.
В изпълнение на тази цел ще се осигури устойчива подкрепа на читалищата в
Община Нови пазар за реализиране на планираните дейности и развитието на
съвременни форми на работа.
Приоритет 1: Стимулиране и запазване на традиционни инициативи,
допринасящи за популяризирането на българската култура и наследство и подкрепа на
нови, реализирани от читалищата на територията на общината :

Х-ти Национален конкурс за гайдари „Вълшебни ритми”, ХІ-ти
Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши”,
фолклорните събори „Станата пее” и, „Еньовски ритми,” детски
фолклорен фестивал”Слънчова люлка” и др.
Приоритет 2: Привличане на нови и главно млади читалищни членове

Приоритет 3: . Активизиране на партньорското участие на читалищата и на
общината в разработването и реализирането на проекти, свързани с външно
финансиране на читалищната дейност

1.Разширяване
обществено значими
консултантска .

обхвата на дейността на читалищата
в
сфери
- социална
и информационно-

Приоритет 1: Формиране на читалищетощето като място за общуване и
контакти, организиране на дарителски акции , повишаване ролята на читалища за
социална и културна интеграция на различни социални общности.
Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на
гражданското общество, участие в разработване на местните стратегии и превръщане
на ч-щата във фактор на обществения диалог и обществените форуми .
Приоритет 3: Планиране и съвместна дейност на ч-ща от общината с Дома за
стари хора, ЦОП, ОДК, Помощно училище „Станата”, СКЦ и др.

2. Насърчаване на трансграничното сътрудничество.
Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти и
участие на читалищни колективи в международни фестивали и конкурси.
Приоритет2: Участие
междукултурния диалог.

в

интеграционните

3. Поддържане и
читалищата.

обогатяване

на

процеси

и

засилване

на

материалната база

на

Приоритет 1: Да се извършат частични ремонти /при финансова възможност/ на
читалищните сгради в с.Ст.Михайловски, с.Правенци и НЧ „Хр.Ботев”гр.Нови пазар.

ІІ. ДЕЙНОСТИ

1.Библиотечна дейност:
- Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд, в зависимост от читателските
интереси;
- Подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно-масова работа /срещи с писатели,
литературни четения, тематични вечери и др./
- Развиване на социални дейности в библиотеки към НЧ, намиращи се на територия на
община Нови пазар, чрез разнасяне на литература по домовете на възрастни и болни
хора.
- Осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от
местен, национален и регионален характер;
- Обучения на възрастни граждани в начални компютърни умения. Работа с WORD,
интернет, SKYPE, електронна поща и др., както и работа с подрастващите –

информация
забавления.

за детските сайтове – образователни програми, литература, игри и

- Непрекъснато повишаване на библиотечната квалификация чрез участие на
секретарите-библиотекари от общината в обученията на Програма „Глобални
библиотеки - България”, семинари и др.

2.КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
- Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия;
- Честване на национални и официалните празници .
-Организиране на юбилейни чествания и годишнини - 140г.НЧ „Хр.Ботев” гр. Нови
пазар, 100г. НЧ „Ив.Вазов”с.Ст.Михайловски , 90г. ч-ще „Хр.Ботев”с.Зайчино ореше.
- Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи: Бабинден, Трифон Зарезан, Еньовден
и др., като репортажи за тях да се излъчват по местната телевизия.
- Организиране на инициативи с младежи, ученици и децата – представяне на
театрални постановки ,състезания, програми за летен отдих, детски празници и
карнавали, конкурси, рисунки на асфалт ,великденски и коледни изложби и др.

3. ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
- Повишаване на художествено-творческите постижения на любителските състави и
индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;
-Продължаване дейността на самодейните състави, групи и индивидуални изпълнители
/постоянно действащи /:
НЧ „Хр.Ботев” гр.Нови пазар: женски хор”Аспарухово ехо”, мъжка формация
„Възрожденци”, театрална трупа „Мелпоарт”, група за градски и популярни песни
„Чар”, вокална студия „Доминанта”, танцов колектив „Луди млади”, детска вокална
група „Люлка”.
Школи: по пиано, балет, елекронни инструменти, гайда, кавал, народно пеене, детско
театрално студио.
НЧ”Назъм Хикмет”гр.Нови пазар: женска фолклорна група „Чифтетелли”, детски
танцов състав.
НЧ”Напредък” с. Войвода: женска фолклорна група .
НЧ”В.Левски” с.Енево: групаза изворен фолклор, детска вокална група, женска
вокална група.
НЧ”Просвета”с.Жилино: детска вокална група.
НЧ”Хр.Ботев”с.Зайчино ореше: танцов състав, фолклорна група.
НЧ”Отец Паисий”с.Избул: детска вокална група, женска фолклорна група
НЧ”Развитие” с.Мировци: женска вокална група
НЧ”Просвета”с.Памукчи:детска вокална група, женска фолклорна група.
НЧ”Просвета”с.Преселка: детски фолклорна група
НЧ”Просвета”с.Стан:театрален състав „Симеон Русакиев”, женска вокална група.
НЧ”Ив.Вазов”с.Ст.Михайловски: детска вокална група, група за автентичен
фолклор.
- Финансово подпомагане за участие на любителските колективи и индивидуални
изпълнители в общински, регионални, национални и междунаровни културни прояви,
по избор и според възможностите.

-Да се подпомага дейността на действащите самодейни колективи,които работят за
издирване, популяризиране и съхраняване на фолклора, типичен за местното население.

ІІІ.ФИНАНСИРАНЕ
Предоставената държавна субсидия за 2012г възлиза на 144 400 лв.
Субсидията се разпределя от комисия съгласно чл. 23. ал.1 от ЗНЧ.Инициативите се
организират и провеждат от читалищата и се финансират със собствени приходи,
средства от общинския бюджет или от други източници, в т.ч. и по проекти.
Дейностите, които се обезпечават с общински средства, се изпълняват въз основа на
договор между община Нови пазар и съответното читалище.

Разпределение на субсидия за 2012 година по читалища
№
по

Наименование на
читалище

Местонахождение

Субсидирана

Субсидия

Собствени

/ кметство/

Численост
за 2012г.

за 2012г.

приходи

13
1,5
0,5
1
1
1
1
1
2
0,5
0,5
1
1

82 340.
5 700
2 800
6 640
2 800
5 700
5 700
4 900
9 680
1 500
2800
7 200
6 640

ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Народно читалище”Хр.Ботев–1872 г.”
Народно читалище”Назъм Хикмет”
Народно читалище”Напредък”
Народно читалище”В.Левски-1895”
Народно читалище”Просвета”
Народно читалище”Хр.Ботев”
Народно читалище”Отец Паисий”
Народно читалище”Развитие”
Народно читалище”Просвета-1919”
Народно читалище”Пробуда”
Народно читалище”Просвета”
Народно читалище”Просвета”
Народно читалище”Ив.Вазов”

гр.Нови пазар
гр. Нови пазар
с. Войвода
с.Енево
с.Жилино
с.Зайчино ореше
с. Избул
с.Мировци
с.Памукчи
с.Правенци
с.Преселка
с.Стан
с.Ст.Михайловски

60 500 лв.
360 лв.
50 лв
1 500 лв
400 лв.
1 450 лв.
1 000 лв.
1 130 лв.
2 300 лв.
1 035 лв.
1 200 лв
1 450 лв.
.

ВСИЧКО:
25

144 400

72 375 лв.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

на читалищата от община Нови пазар за 2012г
Народно читалище „Хр.Ботев-1872” гр.Нови пазар

Дата, месец

Културни инициативи

м. януари

Ден на приказката - дет.утро,посветено на 130г.от рожд. на Алън Милър

м.февруари
м.февруари
м. март
1 март
3 март
7март
22март
27 март
8.април,
15април

14-20 май

Конкурс за най-добро домашно вино
„За теб,любов”- забавна вечер за празника на влюбените
„Баба Марта бързала”- детско утро
Ден на любителско изкуство – концерт
Тържествено честване на Национален празник на България – 3март
„С песен и цвете за теб”- концерт, посветен на Международния ден на жената
Традиционен пролетен детски карнавал
Международен ден на театъра
Връбница – Цветница – общоградско увеселение
Великденско хоро - традиционно общоградско увеселение и конкурс за писани
яйца.
Седмица на детската книга и изкуствата за деца./поредица от мероприятия/
Х-ти Национален конкурс за гайдари и инстр.......”Вълшебни ритми”
Маратон на четенето
Участие на школи по нар.пеене, кавал,гайда и дудуци в Нац.фолклорен
събор”Диньо Маринов” – гр.Варна
Участие на чит.състави в нар. събор в г.Плиска
ХІ-ти Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши”
„Мини и Мис Нови пазар”- конкурс за красота
„Св.Св.Кирил и Методий” – хоров концерт
Национална библиотечна седмица - /срещи с творци, изложби на рисунки и др./

19 май

Участие на чит. колективи в детски фолклорен събор „Слънчова люлка”с.Стан

24май

Шествие и тържествен концерт за Деня на българската просвета и култура

26 май

„Станата пее” –фолклорен събор в местността „Станата”

май-юни

Участие на танцов с-в”Луди-млади”в Межд.фолклорен фестивал в Турция
Участие на танцов с-в „Луди-млади”в Международен фолклорен фестивал- гр.Хасково

1 юни
2 юни

Международен Ден на детето /дет.шоу,рисунка на асфалт, дет.дискотека и др./
Ден на Ботев..- поднасяне на венци пред паметника на „Хр.Ботев”

м.юни

Годишен концерт на ОШИ”Калина-Малина”при НЧ”Хр.Ботев”

юли - август
22 септември
1 октомври
1-15 октомври

Лятна дейност с деца / по предварително изготвена програма съвместно с общ.Н.пазар и
ОДК/
Ден на обявяването на Независимостта на България- концерт
Ден на музиката ,поезията и Ден на възрастните хора - концерт
Дни на Нови пазар /по предварително изготвена програма/

1 ноември

Честване 140 годишен юбилей на .НЧ”Хр.Ботев – 1872”

декември

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ: концерти, детски утра, карнавали и др.

целогодишно

Ден на приказката – всеки втори четвъртък от месеца

16-22април
20-22 април
м. април
м.април
м.май
3 – 5 май
10май,
11май

Народно читалище „Напредък- 1928” с.Войвода

Дата, месец

Културни инициативи

м.януари

Йордановден- Ивановден, народни обичаи и ритуали

м.януари

Ден на родилната помощ -Бадинден

м.февруари

Ден на лозаря и конкурс за най-добро домашно вино

м.февруари

Ден на влюбените – забавна вечер

м.февруари

Международе ден на майчин език

м.март

Забавна програма за Деня на самодееца

м.март

„Баба Марта бързала”-детско утро съвместно с ЦДГ”Здравец”

м.март

„Ой, Лазаре,Лазаре..” – пресъздаване на обичая от гр. за народни песни

м. март

„Да посрещнем пролетта”- забавна програма

м.април

„Ден на приказката – детско утро

м.април

Изложба на великденски яйца и козунаци

5.май

Участие на гр.за нар.пеене в фолклорен събор”Еньовските ритми”

26.май

Участие на гр.за нар.пеене в фолклорен събор „Станата пее”

1 юни

Развлекателна програма за Деня на детето

м. юни -юли

Поход до античното селище ”Динея”
Лятна работа с деца /забавни игри,турнири и др./

6 август

„Ден на селото”- празнична програма

1 октомври

Ден на музиката ,поезията и Ден на възрастните хора -тематична вечер

21ноември

Ден на християнското семейство- среща- разговор

м.декември

Да посрещнем „Дядо Коледа” –детско утро,съвместно сЦДГ”Здравец”

м.декември

Коледуване из селото

м.декември

Новогодишно тържество
Библиотечна дейност

`В сградата на НЧ”Напредък” се съхранява етнографска сбирка

Народно читалище „Васил Левски”с. Енево

Дата, месец
м.януари
6 януари
14февруари
19февруари
28 февруари
1 март
3 март
8 март
7 април
м.април
м.април
м.април
5. май
11 май
28 май
26май
1 юни
7 юни
24 юни
юли-август
18 юли
м.септември
27 септември
1 октомври
15 октомври
1 ноември
14 ноември
21 ноември
декември

Културни инициативи
Бабинден – пресъздаване на обичая
Богоявление-водосвет
Трифон Зарезан – пресъздаване на обичая
В памет на Апостола - рецитал
105 год.от рождението на Емилиян Станев – литературни четения
Ден на самодееца
Празничен рецитал
Международен Ден на жената - забавна вечер
Пресъздаване обичая „Лазаруване”
Конкурс за писано яйце
50г. от рождението на Петя Дубарова – поетична вечер
”Любими приказни герои”-детско утро по повод седмицата на детската книга и
изкуства за деца
Фолклорен събор „Еньовски ритми-2012г.”
Курбан за здраве
100г. от смъртта на П.Славейков – колективно четене
Участие във фолклорен събор „Станата пее”
Международен Ден на детето /дет.шоу,рисунка на асфалт, дет.дискотека и др./

60г. от рождението на Орхан Памук – запознаване с творчеството му
Еньов ден – пресъздаване на обичая
Организиране летен отдих на децата- излети,спортни игри, детски дискотеки
175г. от рождението на Васил Левски
Участие на самодейните колективи в събори и фестивали
„Училище, здравей!”- детски празник
Световен Ден на туризма- поход до боровата гора
Откриване на творческия сезон
75 г. от смъртта на Й.Йовков – литературно четене
Ден на Будителите- концерт
105 г. от рожд. на Астрид Линдгрен- запознаване на децата с творчеството и.
Ден на християнското семейство-забавна вечер

210г от рожд. на Вилхелм Хауф –майстор на приказката- литературно четене
Посрещане на Дядо Коледа и Нова година-коледуване,детски утра и др.
Библиотечна дейност

Народно читалище „Просвета-1929” с.Жилино

Дата, месец
м.януари
м.януари
м.януари
м.февруари
м.февруари
м.март
м.март
м.март
м.април
м.април
м.май
м.май
1.юни
м.юни
м.юли - август
м.септември
м.септември
м.октомври
м.октомври
1 ноември
м.ноември
м.декември
м.декември

Културни инициативи
Вечер на таланти
Банго Васил- празнуване на ромска Нова година
Бабин ден – пресъздаване на обичая
„Заветите на Вазил Левски”- беседа
„Трифон Зарезан” – общоселско тържество
Конкурс за най-хубавата и оригинална мартеничка
„България на моите мечти”- лит.в-р, посветена на 3март Национален пр-к на Б-я
Приемане на първокласници за читатели – детско утро
Филмов празник на приказката ,посветен на Международен ден на дет.книга
„Великденско писано яйце” – изложба и конкурс за най-шарено яйце
„Моята любима книга” - дискусия
24май ден на славянска писменост и бълг.култура – празничен концерт
„Дъжд от усмивки”- празнични прояви посветени. на Деня на детето
„Еньовден”- поход за билки
Лятна работа с деца/ спортни игри, забавни вечери , излети, викторини и др./
Ден на езиците – презентация на тема „България част от Европа”
„Рамазан Байрам”- празнична забава
Кулинарна изложба и изложба на плетиво по повод Деня на възрастните хора
Есен в моето село” – изложба на рисунки
Ден на народните будители..- концерт
Ден на християнското семейство – забавна вечер
Изработване на картички и сурвакници
„Вълшебна коледа” – детско шоу
„Сурва,сурва.....”- новогоддишна забава
Библиотечна дейност

Народно читалище”Хр.Ботев-1922г.” с.Зайчино ореше

Дата, месец
м.януари
м.февруари
м.март
м.март
м.март
15април
6 май
1 юни
м. юни
м. юни

Културни инициативи
Честване на Бабинден– пресъздаване на обичая
Традиционно зарязване на лозята и конкурс за най-добро домашно вино
Празничен концерт за 3 март-Национален празник на България
„Първопролет” – излет до „Клисилика”
Пресъздаване на обичай „Лазаруване”с участници в фолкл. група при ч-щето
„Великденско хоро” и конкурс за най-шареното яйце
Люлка се люлее”- празнична забава на площада в селото по повод „Гергьовден”
Спортни игри и състезания за Дена на детето
90 г.НЧ”Хр.Ботев-1922г”-с.Зайчино ореше – празничен концерт
„Еньовден” – излет с всички желаещи за билки
Ритуал по откриване на жътвата, съвместно с земеделски производители и група
за автентичен фолклор

м.юли -август
1.август
1 ноември
21 декември

Участие на читалищни колективи в общински, регионални и национални събори
Лятна работа с деца: - спортни игри, рисунки на асфалт,подреждане на хербарий
Модно ревю и конкурс „Мисис и Мистър Зайчино ореше”
Празнуване „Деня на селото”
Коледни и новогодишни концерти , детски утра, коледунане и др.
Библиотечна дейност

Народно читалище „Отец Паисий- 1928” с.Избул
Дата, месец
м.януари
м.февруари
м.февруари
м.февруари
м.март
м.март
м.март
м.април
м.април
м.април
м.април
5.май
м.май
м.май
26.май
м.юни
м.юни
м.юни
м.юни
м.юли
м.юли
м.август
м.септември
м.септември
м.октомври
м.октомври
м.ноември
м.ноември
м.декември
м.декември

Културни инициативи
Пресъздаване обичая „Бабуване”
Изложба на ръчно изработени картички за Деня на влюбените
„Трифон Зарезан” – конкурс за най-добро домашно вино
Годишнина от обесването на Васил Левски - беседа
Посрещане на Баба Марта-детско утро
„С обич за мама”- конкурс на рисунка
„Пролет,здравей”- музикално –литературна композиция
Седмица на детската книга–колеткивни четения на произведения на дет.писатели
Седмица на гората - беседа
Лазаруване с малките самодейци на читалището
„Великден”-изложба на писани яйца
Участие на худ.състави в събора”Еньовските ритми”
„Гергьовден”- люлка за здраве
24май ден на славянска писменост и бълг.култура – детско утро
Участие в фолклорен събор „Станата пее”

„Детство мое”- детско утро за Деня на детето
Ден на модата- „Мис и Мистър Бонбон”
Участие в фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа”
„Еньовден”- поход за билки
135г.от рожд.на Елин Пелин – колективно четене
Лятна работа с деца – спортни игри, състезания ,рисунки и изложби, излети и др.
Празник на с.Избул- хорото на мегдана
Конкурс за най-едър зеленчук
„Рамазан Байрам” – конкурс за най-вкусна баклава
„Златна есен”- изработване на кехлибар
Димитровден – концерт на гостуващи колективи от съседни читалища
Ден на народните будителите- среща-разговор с бивши учители
Ден на християнско семейство- забавна музикална вечер
Конкурс за изработване на коледно-новогодишни картички и сурвакници
Коледуване из селото
Посрещане на Нова година
Библиотечна дейност

Народно читалище „Развитие – 1908”с.Мировци

Дата, месец
м.януари
м.януари
м.февруари
м.февруари
м.март
м.март
м.април
м.април
5.май
м.май
26май
1.юни
2 юни
29 юни
17 юли
м.август
м.септември
1 октомври
26октомври
8 ноември
м.декември

Културни инициативи
Ден на приказката – детско утро
Бабинден – импровизиране на обичаи, свързани с бабуване
„Трифон Зарезан”
139 год.от обесването на В.Левски - беседа
Концертна програма за Деня на самодееца
Конкурс за най-хубавата мартеничка - с деца от ЦДГ
Международен Ден на ромите – концертна програма
Конкурс и изложба на писани яйца
Участие на фолклорна група в събора „Еньовските ритми” – с.Енево
„Гергьовден” – празнична забава на площада
Участие на група за нар.пеене в фолклорен събор „Станата пее”
Детско утро,съвместно с ОУ”Васил Левски”
Ден на Ботев – витрина и поднасяне на венци пред паметника на загиналите за
свободата на България
Участие на самодейни състави в „Петропавловски събор”
Пресъздаване на обред „Пеперуда” от гр.за автентичен фолклор
Лятна работа с деца
Световен Ден на мира - беседа
Ден на музиката ,поезията и Ден на възрастните хора

Димитровден
Празник на моето село
„С баница за късмет и вино за берекет”- коледуване в селата Беджене и Мировци
Посрещане на Нова година
Библиотечна дейност

Народно читалище „Назъм Хикмет- 1954 „гр.Нови пазар

Дата , месец

м.януари
м.февруари
м.февруари
м.март
м.март
м.март
м.март
м.април
м.април

Културни инициативи
Ден на родилната помощ -„Бабин ден”-празнуване със самодейците
110 години от рождението на Назъм Хикмет - патронен празник
Ден на влюбените- забавна вечер
139 години от обесването Васил Левски –литературно четене
Изложба на мартеници ,изготвени от децата
.Международен ден за борба с наркотиците „ НЕ” на дрогата - беседа
Изработване на картички и покани по- случай 8-ми март
„Първа пролет – сред природата”- забавни игри.
Ден на хумора и шегата-конкурс за най-смешен анекдот
Дни на детската книга и изкуство за деца „Детство мое реално и вълшебно”гледане на любими детски филмчета и литературно четене на приказки

м.април
м.април

Международен Ден на ромите -участие в празничен концерт
Великден - боядисване на яйца и конкурс за най-хубаво изписано яйце.

м.май
26.май
1.юни

„Трудът краси човека”-почистване около читалището
Участие в съборите „Енювски ритми”и „Станата пее”.
Международен ден на детето-конкурс „Моят талант”

м.юни
м.юли

„Посрещане на ваканцията”-дискотека
.”Здравей лято”-детски развлекателни игри.

м.юли

Беседи на тема: „Домашно насилие, алкохол, цигари и последствия от
безразборни интимни връзки, методи и средства за предпазване
.Кулинарен конкурс за най-хубаво приготвен сандвич
Рамазан Байрям . Детска дискотека.
Международен ден на възрастните-отбелязване със забавна програма ,със
самодейците от група „ЧИФТЕТЕЛЛИ”-надпяване
.Курбан Байрям –празничен концерт

м.август
м.август
1 октомври
м.октомври
м.октомври
м.ноември
м.декември
м.декември

„Моят роден град” –конкурс за рисунка и беседа на тема „Да запазим града ни
чист”
.Международен ден без цигарен дим. Цигарите навик ли са или мода? -беседа
.Международен ден за борбата със СПИН –как да се предпазим -беседа
Изготвяне на новогодишна украса на читалището.

м.декември
м.декември

Изпращане на старата година –новогодишна програма подготвена от учениците
Библиотечна дейност

Народно читалище „Просвета – 1919г.” с. Памукчи
Дата, месец
м.януари
м.февруари
м.февруари
м.февруари
м.април
м.април
м.април
м.април
м.май
24.май
26май
1юни
м.юни

Културни инициативи
Бабин ден – пресъздаване на обичая
Трифон Зарезан - Ден на лозаря -дегустация на вино.
Свети Валентин – конкурс за изработване на „валентинка”
Отбелязване годишнината от гибелта на Васил Левски – съвместно честване с
ОУ”Христо Ботев” с.Памукчи.
Седмица на на детската книга-среща с писатели , литературни .вечери и др.
Лазаровден – пресъздаване на обичая „Лазаруване”с по-малките самодейци
Великден – детски конкурс - изписване на великденски яйца
Ден на Земята - беседа
.”Люлка се люлее” –пресъздаване на обичая Гергьовден
„Ден на славянската писменост,на българската просвета и култура” – съвместно
честване с ОУ”Христо Ботев” с.Памукчи
Участие на Художествените колективи в фолклорния събор „Станата пее.”
Международен ден на детето: - детски карнавал, рисунка на асфалт на тема:
:„Моето детство”
Участие на ЖФГ”Китка” в Националния събор - Дебрене

м.юли
м.юли
м.юли
м.август
м.август
м.септември
м.септември
м.октомври
м.ноември
м.ноември
м.ноември
м.декември
м.декември

м.декември

Организиране на просветни занимания с децата и прожекция на филми във
библиотеката.
Детски развлекателни игри – два пъти седмично.
Участие на фолклорните групи в Международния фолклорен фестивал гр.Велико
Търново.
.”Сръчни ръце” – изработване на сувенири
.Излет до месността „Станата” с децата от селото
„Весело звъни звънчето” –участие в откриване на учебната година
„Ден на Независимостта” – съвместно честване с училището
.Откриване на творческия сезон
„Празникът на моето село”- концерт
„Курбан Байрям” – концерт посветен на празника
105год от рождението на Астрид Линдгрен-беседа с учениците от ОУ”Хр.Ботев
Световен ден на борбата със спин”- беседа с учениците
„Ой Коледо, моя Коледо” – пресъсзаване на обичая коледуване
Коледен карнавал.
Новогодишен празничен концерт.
Библиотечна дейност

Народно читалище „Просвета – 1921г.”с.Преселка
Дата, месец
м.януари
м.февруари
м.март
м.март
3 март
1април
м.април
м.април
м.април
5 май
24 май
26.май
1 юни
2 юни
м.юни
юли - август
м.септември
м.октомври
1 ноември
м.ноември
1 декември
23 декември

Културни инициативи
Пресъздаване обичая „Бабуване”
Ден на лозаря – конкурс за най-добро домашно вино
Ден на самодееца- концерт на фолкл.гр.”Росна китка” и детска група „Етнос”
Изложба на мартенички,изработени от децата
Поднасяне на венци пред паметника на загиналите
Ден на шегата – изготвяне на табло с карикатури и скечове
Седмица на на детската книга и изкуства за деца – литературни четения,
изложбина на рисунки , куклен театър
Великден – боядисване и избиране най-пъстрото яйце
Ден на Земята – почистване на градинките и тревните площи
Участие в фолклорен събор „Еньовските ритми”
Ден на славянската писменост,на българската просвета и култура - рецитал
Участие в фолклорен събор „Станата пее”
Международен Ден на детето /рисунка на асфалт, дет.дискотека и др./
Ден на Ботев
Ден на моето село
Лятна дейност с деца – колективно четене,спортни игри, дискотеки и др.
Ден на независимостта
Откриване на творческия сезон
Ден на народните будители
Ден на християнското семейство - забавна вечер
Световен ден на борбата със спин - беседа
Коледен карнавал
Новогодишен концерт

целогодишно

Всяка сряда – седенки със жените от селото
Библиотечна дейност

Народно читалище „Иван Вазов -1911г.” с.Стоян Михайловски

Дата, месец
м.януари

Културни инициативи
Концерт по случай ромската Нова година – Банго Васил

м.януари
м.януари
м.февруари
м.февруари
м.февруари
м.февруари
м.март

Отбелязване празника „Бабин ден” – пресъздаване на обичая „Бабуване”
Атанас дойде,лятото дойде” – концерт на вокалните групи при читалището.
”Ой лозе,лозе” – честване на Трифонов ден.
Конкурс за най- хубаво домашно вино
”Горчиво” – забавна вечер по повод деня на влюбените
Годишнина от обесването на Васил Левски-„Заветите на Левски”- беседа
”Изберете си мартеница при нас” – конкурс за изработване на най – малка,най –
голяма и най – оригинална мартеница – изложба.
Честване Деня на любителското художествено творчество.
”Зти Март - Национален празник на РБългария”- концерт
С обич за мама” - детско утро.
Пролетно пробуждане” – детски забавни игри.
” Всички букви зная мога да чета” – празник на първокласници
На Лазаров ден в Стоян Михайловски.
Международен ден на детската книга - четене на приказки,
”Великденско веселие”- изложба на великденски шарени яйца и конкурс
„Мини и Мистър рома”- конкурс
”Зелен,зелен Гергьовден „ с група за автентичен фолклор и деца от ОУ.
„24 май празник - Празничен концерт
Участие на художествените колективи в събора „Еньовски ритми”-с.Еньово
Участие на художествените колективи в фолклорния събор „Станата пее”.
Детски празник „Дъжд от усмивки”
Живот и творчеството на „Христо Ботев „- беседа
Еньов ден- бране на билки – участват деца и жени от фолклорните групи
Откриване на лятната ваканция и започване програма „Мое незабравимо лято
„Пръски от извора” - българските нрави,обичаи и празници – сбирка с деца.
Мероприятия по програмата „Мое незабравимо лято”.
”Защо обичаме с. Стоян Михайловски” – среща разговор
Конкурс „ Моето европейско село „ – организиране на изложба.
Празничен концерт по повод-„ Деня на моето родно село”
Рамазан байрям – конкурс за най-вкусната баклава
.”Това произведох аз” – изложба , посветена на Деня на възрастните хора
„Бащино
огнище”
–
фолклорна
среща
на
съставите
от
с.
Ст.Михайловски,Еньово,Зайчено ореше,Стан и Памукчи
”Учителите – будители на днешното време” – празничен концерт.
Вечер на етносите
Курбан байрям – концерт
Ден на кулинарното вълшебство – изложба
„Вълшебна коледа” – детско шоу
Коледна седянка съвместно с пенсионерския клуб.
”Коледно настроение” – забавна вечер
Новогдишно тържество

м.март
м.март
м.март
м.март
м.март
м.март
м.април
м.април
м.април
м.май
м.май
5.май
26май
м.юни
м.юни
м.юни
м.юни
м.юли
м.август
м.септември
м.септември
м.септември
м.септември
м.октомври
м.октомври
1 ноември
м.ноември
м.ноември
м.декември
м.декември
м.декември
м.декември
м.декември

Участие в събора: „Песни и танци от Слънчева Доброджа”.
Библиотечна дейност
Изработване на сценични костюми за детската вокална група.
целогодишно

.”Спомени...за бъдещето” – съвместно с членовете на пенсионерския клуб
издирване на снимков материал, записване на разкази и спомени от 30-те и 40-те
години от миналия век.Експониране на изложба.

Народно читалище” Просвета – 1924” с. Стан
Дата, месец
м.януари
м.февруари
м. март
м. март
3 март
м.април
м.април
м. май
5. май
19май
26 май
м. май
1 юни
м.юни-август
Юли-август

м.август
октомври
1ноември
м.ноември
м.декември

Културни инициативи
Бабинден- ритуал „Бабуване”
Трифон Зарезан - пресъздаване на ритуал
Баба Марта – празник за деца
Ден на самодееца - концерт
Национален празник на България - концерт
Седмица на детската книга – срещи с писатели, четения и др.
Великден – общоселско тържество
Гергьовден – пресъздаване на обичая
Участие в фолклорен събор „Еньовските ритми”
Детски фолклорен събор „Слънчова люлка”с. Стан
Участие на художествените колективи в фолклорния събор „Станата пее”.
Премиери и представления на театрални спектакли
Детско утро
Младежка дискотека всяка събота
Лятна дейност с деца
Съвместни празници с клуба на пенсионера-седянки,колективни рожденни дни...
Театрални представления и участия в концерти на други читалища
Участие в фолклорни събори – Дебрене,Кирека пее, Суворово, гр.Каспичан и др.
„Вечер на песента” –забавна вечер
Откриване на творческия сезон
Ден на народните будители
Ден на християнското семейство - забавна вечер
Коледни и Новогодишни тържества
Библиотечна дейност

