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РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ   
 

В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища с Решение № 758 по Протокол № 47/28.11.2014 г. на Общински съвет – 

Две могили 
 
 
 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1919” 

ДВЕ МОГИЛИ 
1. „Хляб или свинец”- литературно-музикална среща , посветена на Ботев 

със стихове и песни от поета.. 
5 януари 

2. Свето Богоявление-Йордановден.Ритуално хвърляне на кръста във 
водите на  р.Черни лом-съорганизатор 

6 януари 

3. „Нещо за душата”-поетична вечер със стиховете на Дамян Дамянов във 
връзка с 80 год.от рождението му. 

16 януари 

4. Съвместно с община Две могили , клуб на пенсионера, клуб на хората с 
увреждания,клуб „Наследство”-„Бабин ден” –на площада пред 
читалището .Традиционен ритуал.За всички майки и баби- общоградско 
празненство в общински ресторант. 

21 януари 

5. Съвместно с община Две могили  и Шато Данубия ООД - Трифон 
Зарезан-ритуално „зарязване” на лозята и откриване на стопанската 
Нова година.Конкурс :„Баш-майстор на виното”.Оркестър.Хора. 

14 февруари 

6. 142 години от гибелта  на Васил Левски-тематична витрина във фоайето 
на читалището.Литературно четене с деца на произведения за 
Апостола.Презентация „Глобални библиотеки” 

16-20 
февруари 

7. Ден на самодееца –концерт на вокална група „Хризантеми” 1 март 
8. Съвместно с община Две могили  - 137 години от Освобождението на 

България. Ритуал по издигане на националното знаме.Поднасяне венци 
пред паметника и гроба на войводата, както и пред паметника на 
загиналите във войните двемогилчани.Тържествен концерт. 

3 март 

9. По повод Деня на театъра – гостуваща постановка 26 март 
10. Състезание по надлъгване „Хитър Петър”-в читалищната библиотека 1 април 
11. 210 години от рождението на Андерсен .Прожекция на филм по 

приказка на Андерсен.  
3 април 

12. Концерт по повод Международния ден на ромите –с участие на 
талантливи ромски деца от цялата община.Съорганизатор на ОДК. 

8 април 

13. Съвместно с община Две могили:185 години от рождението на Филип 
Тотю-изложба „Филип Тотю-между мита и историята”,съвместно с 
РИМ Велико Търново.Прожекция на филм за Войводата.Конкурс за 
есе,рисунка „Твой потомък съм,Войводо!” 

6-10 април 

14. „Да почистим Две могили за един ден”-доброволческа кампания във 
връзка с Деня на земята-съорганизатор на община Две могили 

22 април 

15. В навечерието на Деня на Европа.Презентация.Концерт, съвместно с 
клуб „Наследство” 

8  май 

16. Участие в подготовката,организацията и осъществяването на 
традиционният пролетен панаир в гр.Две могили 

9-10 май 

17. Ден на библиотекаря – кръгла маса по проблемите на библиотеките –
всички библиотекари от общината. 

11 май 

18. Съвместно с ОДК,СОУ, ЦДГ,ПГСС -Празничен концерт по повод Деня 
на българската просвета и култура. 

24 май 

19. Международен ден на детето –„Зайченцето бяло”-занимателни игрови 
мероприятия,дискотека „Балония”, приказен карнавал. 

1 юни 

20. Радиопредаване, посветено на Деня на Ботев и загиналите за свободата 2 юни 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
на България. Литературен конкурс „Героите на България”.Съвместно с 
ОДК. 

21. Посрещане на слънцето на Еньовден.Запознаване с билките в нашия 
край и тяхното целебно действие. 

24 юни 

22. Участие на групата за стари градски песни при читалището в Шестия 
фолклорен събор „Жива вода” в с.Каран Върбовка 

юли 

23. „Дни на българското кино”-прожекции на български филми във връзка с 
годишнини на любими български актьори. 

август 

24. Седмица на община Две могили.Участие в изработването, приемането и 
реализацията на програмата за седмицата 

24-29 август 

25. 130 години от Съединението на България с Източна 
Румелия.Презентация.Съвместно с клуб „Наследство” 

6 септември 

26. Шествие до  паметната плоча на гара Две могили във връзка със 107 
години от обявяването на  Независимостта на България.Кръгла маса в 
читалището 

22 септември 

27. Ден на народните будители.Самодеен празничен концерт. 1 ноември  
28. Училище за родители – беседа за ролята , ценностите и добродетелите 

на християнското семейство.Съвместно с църковното настоятелство. 
21 ноември 

29. Кампания за превенция на HIV-съвместно с ОДК,клуб БЧК 1 декември 
30. Съвместно с клуб „Смелост”-поздравителен концерт от и за хората с 

увреждания в клуба на хората с увреждания. 
3 декември 

31. Коледен концерт  в  читалището   декември 
32. Посрещане на новата 2013г.Новогодишно приветствие на кмета на 

общината.Хора.Фойерверки. 
31 декември 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1927”- 
С.БАТИШНИЦА 

1. 167 години от рождението на Христо Ботев –изложба в библиотеката 06.01.2015 
2. Ден на родилната помощ-общоселски празник 21.01.2015 
3. Трифон Зарезан – общоселски празник 14.02.2015 
4. Тематична витрина,посветена на Васил Левски 19.02.2015 
5. Ден на самодееца -1 март-седянка 01.03.2015 
6. 3 март-Поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във 

войните батишненци.Рецитал. 
03.03.2015 

7. Общоселски празник за 8 март-Деня на жената 08.03.2015 
8. Великден – фолклорен празник с изложба на цветя и плетива 13.04.2015 
9. Ден на славянската писменост и култура-съвместна програма от ЦДГ 

„Снежанка”-с.Батишница и читалищната певческа група 
22.05.2015 

10. Участие в събора „Жива вода” в с.Каран Върбовка м.юни 
11. Участие във фестивала за стара градска песен „Ех,любов,любов…”-

гр.Обзор 
м.август 

12. Участие на ГНП „Детелини” във фестивала „Ценово пее и танцува” септември 
13. Общоселски празник за деня на възрастните хора 01.10.2015 
14. Ден на местния бит и култура 01.11.2015 
15. Коледен концерт , съвместно с община Две могили декември 
16. Посрещане на Новата 2016 г. 31.12.2015 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1928”  



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
С.БЪЗОВЕЦ 

1. Витрина, посветена на Христо Ботев 06.01.2015 
2. Бабин ден в Бъзовец-традиционен празник с много хумор и забавления. 21.01.2015 
3. Изложба на автентични ръкоделия, изработени от бъзовските баби 21.01.2015 
4. ”Вино и любов”-празник, посветен на Трифон Зарезан и св. Валентин. 14.02.2015 
5. Беседа за Апостола 19.02.2015 
6. Зимна надпревара със ски и шейни 20.02.2015 
7. Празник с баба Марта и децата от групите при читалището 01.03.2015 
8. Вечер на самодееца 01.03.2015 
9. 3 март – програма, посветена на Националния празник на 

България.Поднасяне на венци и цветя пред руските паметници. 
03.03.2015 

10. Осмомартенски концерт за жените на Бъзовец 08.03.2015 
11. Първа пролет, съвместно с колектива на ППК „Бъзовец” 22.03.2015 
12. Изложба на рисунки, посветени на пролетта с децата от групите при 

читалището. 
22.03.2015 

13. Участие на ромската група при читалището в Етнофестивала в гр.Русе М.април 
14. Лазаруване по бъзовски . Възпроизвеждане на обичая кумичене от 

детската лазарска група 
М.април 

15. Ден на цветята- деца и самодейци аранжират градинката пред 
читалището. 

20.04.2015 

16. Състезание по футбол на мини-врати между отбора на самодейките и 
отбора на ППК „Бъзовец” на новата спортна детска площадка 

01.10.2015 

17. Участие на самодейната група в „Балканфолк”-В.Търново Май 2015 
18. Ден на селото/селски сбор/.Празничен концерт и заря 24.05.2015 
19. 1-ви юни.Ден на детето-празник с музика , песни и състезателни игри за 

децата на Бъзовец 
01.06.2015 

20. 2 юни-тържествено отбелязване на деня на Ботев и загиналите във 
войните бъзовчани.Рецитал. 

02.06.2015 

21. Еньовден-събиране на билки от самодейната група и празник в църквата, 
съвместно с пенсионерския клуб и детската градина 

25.06.2015 

22. Откриване на жътвата в Бъзовец с участието на детската фолклорна 
формация към читалището 

10.07.2015 

23. Вечер на народното творчество.Седянка. 24.07.2015 
24. „С деца на море”-организиране на лятна почивка за децата от селото 20.08.2015 
25. Уикенд сред природата на Бъзовец и беседа за билките в землището на 

селото 
30.08.2015 

26. Участие на самодейната група „Бъзовска искра” в Черноморски събор 
Приморско-Китен 

10.09.2015 

27. Фотоизложба-„Бъзовец в 4 сезона”във фоайето на читалището М.09.2015 
28. По случай деня на възрастните хора-поздравителна програма 01.10.2015 
29. Вечер, посветена на българската литература М.10.2015 
30. Тържество в Ритуалната зала с участието на самодейните групи във 

връзка с  Деня на християнското семейство 
М.11.2015 

31. Вечер, посветена на ромския етнос М.11.2015 
32. Изложба на сурвакници и детски рисунки със зимни пейзажи в 

читалищната библиотека 
18.12.2015 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
33. Изработване на украса за селската елха от децата от групите при 

читалището 
М.12.2015 

34. Коледуване-здраве и берекет в домовете на бъзовчани от коледарската 
група 

М.12.2015 

35. Новогодишен празник М.12.2015 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ-1914” 

С.БАНИСКА 
1. Богоявление-хвърляне на кръста в река Баниски лом 6 януари 
2. Ботева вечер-рецитал 6 януари 
3. Бабин ден – посещение в здравната служба и дом на 

новородено.Общоселско забавление в ресторанта 
21 януари 

4. Трифон Зарезан – традиционно „зарязване” на лозята 14 февруари 
5. Тематична изложба, посветена на Апостола 19 февруари 
6. Баба Марта в ЦДГ-раздаване на мартеници на децата 1 март 
7. Ден на самодееца – битова седянка 1 март 
8. Освобождението-рецитал и поднасяне на венци в местността „Балабан 

дере” 
3 март 

9. Ден на жената-тържество с програма 8 март 
10. Първа пролет –тържество с програма 21 март 
11. Театралният колектив с постановка за деня на хумора 1 април 
12. Лазаров ден-лазарки обикалят домовете с песни, след което пускат 

венчета с наричания в р.Баниски лом 
април 

13. Великден-събраните от лазарките яйца се боядисват в читалището и се 
раздават на Великденската служба 

май 

14. Ден на славянската писменост-съвместно с ЦДГ и ОУ-концерт в 
читалището 

24 май 

15. Свети Дух-съвместно с църквата се прави курбан за здраве юни 
16. Ден на детето-програма от ЦДГ и подаръци за децата от кметство и 

читалище 
1 юни 

17. Еньовден – посрещане на слънцето и запознаване с местните билки 24 юни 
18. Откриване на жътвата- програма от детска група при читалището юни 
19. Детски театрален състав- постановка с деца от селото август 
20. Ден на местния бит и култура-концерт и общоселско хоро октомври 
21. Ден на народните будители-рецитал 1 ноември 
22. Коледа-коледари обикалят домовете с песни и наричания 25 декември 
23. Нова година-в центъра на селото с баници с късмети,вино и заря. 31 декември 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛСКО СЪБУЖДАНЕ 1899” 
С.МОГИЛИНО 

1. Бабин ден”-битова седянка 21.01.2015 
2. Трифон Зарезан-възпроизвеждане на обичая 14.02.2015 
3. „Жената”.-празнично парти за 8 март 08.03.2015 
4. Великден-празнична литургия април 
5. Ден на славянската писменост,просвета и култура-тематична изложба в 

библиотеката 
май 

6. Ден на възрастните хора-тържество в пенсионерския клуб 01.10.2015 
7. Местен традиционен събор-празнична програма ноември 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
8. Коледно-новогодишно тържество декември 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1927” 
С.ЧИЛНОВ 

1. 167г. от рождението на Христо Ботев-витрина с материала от Ботев и за 
него. 

6 
 януари 

2. Йордановден-хвърляне на кръста. Честване на именници. 6 януари 
3. Ивановден в клуба на пенсионера. 7 януари 
4. Бабинден-общоселски празник. Почитане на здравния работник. 21 януари 
5. Витрина с материали за Апостола на свободата. 17-19 

февруари 
6. Традиционен празник „Сирни заговезни”- за 3-та поредна година 

общоселски празник в парка или центъра на селото.  
22 февруари 

7. Колективни четения в библиотеката и обсъждане на книги. 5 -26 
февруари 

8. Първомартенска седянка и посрещане на баба Марта-на гости в Чилнов 
-децата от детската градина в Бъзовец. Празник за Деня на самодееца. 

1 март 

9. Национален празник на Република България-венци пред паметника на 
руския войн Александър Хомутов. 

3 март 

10. Отпразнуване 8-ми март в читалището. 8 март 
11. Лазаруване с момичета от 5-ти до 9-ти клас.  април 
12. Цветница-пускане на венчета с наричания  в реката. април 
13. Изложба на великденски яйца. април 
14. Национален маратон на четенето 2014г., „Походът на книгите” 2 април-23 

април 
15. Празник на селото „ Гергьовден”. 6 май 
16. 24 май-Ден на българската просвета и наука-витрина с материали. май 
17. Отбелязване Международния ден на детето - в читалището. 1 юни 
18. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България-витрина с печатни 

материали. 
2 юни 

19. Участие на ГИФ „Чилновски баби”  и Младежка фолклорна група 
„Чилновско настроение”в събора „Жива вода” с. Каран Върбовка. 

юни 

20. Участие в 19-ти фолклорен фестивал „Павликени” гр. Павликени юни 
21. „Роденкраевски събор”- „Кубрат събира потомците си”-гостуване в гр. 

Одеса, Украйна, изнасяне на концерт. 
юни 

22. Кампания за нови читатели. юли-
септември 

23. Участие на ГИФ „Чилновски баби”и Младежка фолклорна група 
„Чилновско настроение” в националния събор на народното творчество, 
носии и обичаи в с. Рибарица  

юли 

24. Национален събор на българското народно творчество „Копривщица” 
2015г. 

август 

25. Фестивал „Жеравна 2015г”-участие на двете групи. август 
26. Участия в „Хърцойски събор” с. Кацелово август 
27. 112 год. от рождението на Ангел Каралийчев-беседа с децата в 

библиотеката. 
21 август 

28. Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” с. Царевец, август 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
общ.Свищов 

29. Изложба с материали по повод деня на Съединението и Деня на 
Независимостта на България. 

септември 

30. Участие в 7-ми фестивал „От Дунав до Балкана” гр. Борово септември 
31. 5-ти Национален фолклорен фестивал „Море от ритми” гр. Балчик. септември 
32. Участие в 9-ти фолклорен фестивал „Ценово пее и танцува” 22 септември 
33. Отбелязване деня на възрастните хора в пенсионерския клуб. 1 октомври 
34. Участие на ГИФ „Чилновски баби”в прегледа на  на любителското 

изкуство „Талантът възраст няма” гр. Русе-  
октомври 

35. Ден на народните будители-беседа с децата и витрина с материали, 
презентация. 

ноември 

36. Участие във фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува” село 
Сандрово, обл. Русе 

ноември 

37. 181 год. от рождението на Любен Каравелов-беседа с децата в 
библиотеката. 

7 ноември 

38. Мероприятия, свързани с годишнината на Й. Йовков. 9 ноември 
39. Коледуване с децата. 24 декември 
40. Отпразнуване на именни дни-Никулден, Игнажден, Стефановден в 

клуба на пенсионера. 
декември 

41. Отпразнуване на Коледа и Нова година в клуба на читалището. декември 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1930” 

С.ПОМЕН 
1. Бабинден-Почитане на акушерката януари 
2. Трифон Зарезан-традиционно зарязване на лозята февруари 
3. Ден на самодееца-Първомартенска седянка 01.03.2015 
4. Национален празник на РБългария-поднасяне на венци пред паметника 

на руските войни 
03.03.2015 

5. Ден на жената-женско парти,шеговити състезания, конкурси, почерпка 08.03.2015 
6. Ден на славянската писменост,просвета и култура -изложба в 

читалището на детски книги и рисунки , свързани с бълг.език,култура и 
духовност 

24.05.2015 

7. Рамазан Байрам и Курбан Байрам –читалището организира децата-учи ги 
да спазват традициите , да почитат по-възрастните близки,беседа за 
прошката и добротата 

Всяка 
година 
датата се 
мести с по 
10 дена 
назад 

8. Молитва в джамията за здравето на хората и благополучието на селото юли-август 
9. 85-годишен ЮБИЛЕЙ НА ЧИТАЛИЩЕТО Октомври-

ноември 
10. Новогодишен концерт, съвместно с община Две могили декември 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1927” 
С.ШИРОКОВО 

1. Бабин ден – посещение в дома на бабата, която е избрана да 
бабува.Общоселско тържество с присъствието на медицинският 
работник на селото в клуба на Читалището. 

21 януари 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
 

2. Трифон Зарезан – Изпълняване на обичая „Зарязване“ и избор на нов цар 
за следващата година. 
 

14 февруари 

3. Ден на самодееца – седянка,изработване на мартеници. 
 

1 март 

4. Национален празник на РБългария – поднасяне на венци , рецитал пред 
паметника на Върбан войвода и поход до лобното му място. 
 

3 март 

5. Осми март – международен ден на жената – отбелязва се с много 
настроение, цветя ,програма и томбола в клуба на самодееца в 
читалището 
 

8 март 

6. Първа пролет – празник в клуба с музика и народни танци. 
 

22 март 

7. Великден – изложба в клуба на писани яйца М.април 
8. Ден на славянската писменост и култура – „Книгата и пътят към нея“- 

литературна вечер. 
 

24 май 

9.  Участие на ФГ„ Широковска китка “ във Фестивал „ Златната липа “ 
с.Николово 
 

М.май 

10. Втори юни – поетичен рецитал по случай Деня на Ботев 
 

2 юни 

11. „Ден на завреният зет“- хумористична общоселска среща.  
 

М.юни 

12. Участие на ФГ „ Широковска китка “ във Фестивал „ Жива вода “ в 
с.Каран Върбовка 
 

М.юни 

13. Участие на ФГ „ Широковска китка “ във Фестивал 
 „ Фолклорни пътеки“       с. Поповци  
 

М.юли 

14. Участие на ФГ „ Широковска китка “ във Фолклорен събор „ Капитан 
дядо Никола “ гр. Трявна 
 

М.август 

15. Ден на народните будители – отличаване на самородни таланти. 
 

1 ноември 

16. Ден на местния бит и култура – общоселски сбор 21 ноември 
17. Участие на ФГ „ Широковска китка “ във Фолклорен събор 

 „ Ценово пее и танцува “ 
 

22 
септември 

18. Нова година – общоселско тържество в клуба -самодейки правят баници 
с късмети, разиграва се  томбола, песни, танци и фойерверки. 
 

31 януари 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 1902” 
С.КАЦЕЛОВО 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
1. Възпроизввеждане на обичая за почитане на „бабата”.Тържество. 21.01.2015 
2. Литературна вечер за живота и делото на Апостола 19.02.2015 
3. „Зарязване” на лозята и откриване на стопанската нова година 14.02.2015 
4. Тържество, посветено на деня на самодееца в клуба в читалището 01.03.2015 
5. Фотоизложба, посветена на боевете между руските и турските войски 

при с.Кацелово и село Горско Абланово по време на руско-турско 
освободителната война.Полагане на венци пред руския паметник. 

03.03.2015 

6. Празник по повод Международния ден на жената в клуба на пенсионера 08.03.2015 
7. Концерт на децата от ДГ на тема Великден април 
8. Тържество по повод Деня на българската просвета и култура в клуба на 

читалището 
24.05.2015 

9. Конкурс за рисунки на тема „Аз-детето”с децата от ДГ.Изложба. 01.06.2015 
10. Участие на групите за автентичен фолклор във фестивала „Златната 

гъдулка” в гр.Русе 
М.юни 

11. Участие във фестивала „Жива вода „ –Каран Върбовка М.юни 
12. Шести събор на хърцоите „Песен от сърце извира-стъпка от душа се 

ражда” 
10.08.2015 

13. Участие на групите за автентичен фолклор във фестивала „От Дунав до 
Балкана” 

06.09.2015 

14. Ден на плодородието-общоселски празник 01.10.2015 
15. Във връзка с Деня на народните будители- беседа за местните будители и 

просветното дело в Кацелово 
01.11.2015 

16. Коледна седянка и коледуване 23.12.2015 
 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1912” 
С.ОСТРИЦА 

 

1. Общоселско тържество по повод Бабинден в клуба на пенсионера 21.01.2015 
2. Честване Деня на лозаря. 14.02.2015 
3. Поднасяне на венци пред паметника на площада по повод Националния 

празник 
03.03.2015 

4. Седянка в клуба на пенсионера.Програма за Деня на самодееца. 01.03.2015 
5. Общоселски женски празник по повод 8 март 08.03.2015 
6. Тематична витрина в библиотеката –Ден на славянската 

писменост,просвета и култура 
24.05.2015 

7. Участие на ПГ „Здравец” във фестивала „Насред мегдана в Арбанаси” М.юни 
8. Участие на ПГ „Здравец” в националния фолклорен събор „Лудогорие” М.юни 
9. Полагане на цветя в памет на загиналите за свободата на България на 

паметника в центъра на селото 
02.06.2015 

10. Участие на ПГ „Здравец” във фолклорния фестивал „Жива вода” в 
с.Каран Върбовка 

М.юни 

11. Участие ПГ „Здравец” във фолклорния събор „Искри от миналото” в 
гр.Априлци  

М.юли 

12. Участие ПГ „Здравец” в събора на хърцоите М.август 
13. Отбелязване 70 години от втората световна война.Беседа. М.септември 
14. Тържество с поздравителна програма по повод Деня на възрастните хора. 01.10.2015 
15. Ден на местния бит и култура.Празнична програма.Оркестър и хора 30.10.2015 



 

 

№ Д  Е  Й  Н  О  С  Т ДАТА/ 
МЕСЕЦ 

 
16. Коледно-новогодишно тържество в клуба на пенсионера М.декември 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1908” 
С.КАРАН ВЪРБОВКА 

1. Витрина с Ботеви произведения.Поетична среща. 06.01.2015 
2. Честване на Бабинден.Изпълняване на ритуала.Тържество с жените от 

селото 
21.01.2015 

3. Участие на вокалната група в общоселското тържество по повод Деня на 
лозаря 

14.02.2015 

4. Вечер на руската поезия и култура 20.02.2015 
5. Здравна беседа на тема „Здравословно хранене и борба с високия 

холестерол”.Лектор-фелдшера на селото 
27.02.2015 

6. Парти по случай деня на самодееца 01.03.2015 
7. Тематична витрина –„Освобождението” 03.03.2015 
8. Дамско тържество по случай Международния ден на жената 08.03.2015 
9. Излет до местността „Аязмото” и посрещане на пролетта 22.03.2015 
10. Изложба на великденски яйца и концерт, посветен на Великден М.април 
11. Детско парти по случай Великден.Среща с Тереза Тодорова-звезда от 

„Шоуто на Слави” 
13.04.2015 

12. Седянка във връзка с Деня на животновъда.Гостуване на певческите 
групи от Кацелово 

06.05.2015 

13. Тематична витрина с материали, посветени на Деня на българската 
просвета и култура 

24.05.2015 

14. Ден на детето.Конкурс за рисунка на асфалт 01.06.2015 
15. Организиране и реализация на фестивала „Жива вода” М.юни 
16. Концерт на група за автентичен фолклор от с.Богорово по повод 

храмовия празник на манастира „Света Марина” 
17 .07.2015 

17. Литературна среща-обсъждане на книгата „Дълбоки корени” от 
В.Богорова 

24.07.2015 

18. Участие на ПГ в събора на хърцоите М.август 
19. Участие на ПГ във фестивала в гр.Обзор „Ех, любов,любов…” 30.08.2015 
20. Поетична вечер с творчеството на местни автори.Среща с Росен Моллов 

и Фани Филипова 
1.09.2015 

21. Участие на ПГ във фестивала „Ценово пее и танцува” 22.09.2015 
22. Тържество, посветено на деня на възрастните хора съвместно с клуба на 

пенсионера 
01.10.2015 

23. Представяне на новите книги в библиотеката 19.10.2015 
24. Ден на народните будители-тематична програма в библиотеката при 

читалището 
1.11.2015 

25. Вечер на юбилярите-среща на всички, които през годината са навършили 
кръгли годишнини. 

10.11.2015 

26. Празник на местния бит и култура 5-6 ноември 
27. Коледно тържество 23.12.2015 
 

 

 



 

 

 

 

 

Изготвил: 

Боряна Фучеджиева 

Гл.специалист КДДВ 


