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ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2023 г. 

 
(приета с Решение № 501/24.11.2022 г. на Общински съвет - Лясковец) 
 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Лясковец за 2023 година е в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община 
Лясковец предложения за дейността им през 2023 година. Изготвянето на 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност цели 
обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като 
важни средища, реализиращи културната идентичност на община 
Лясковец. Програмата ще подпомогне годишното планиране и 
финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма 
прозрачност на изпълняваните дейности. 

 Община Лясковец има богато културно наследство и население, 
успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията 
множество традиции, обичаи и песни, които се представят и интерпретират 
от читалищните певчески и театрални състави по време на регионални и 
национални фолклорни събори и конкурси. Всяко читалище има свой 
празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, 
бележити дати, национални празници, годишнини и участия в конкурси и 
фестивали. През последните години, въпреки тежките последици от 
наложените ограничения от пандемията, читалищата разшириха своята 
дейност и все по-упорито работят с нов поглед върху визията, мисията и 
целите на тези културни средища. Основна цел е развитие и 
институционално укрепване на читалищата като местни общностни 
центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански 
функции чрез подпомагане на традиционните читалищни дейности и 
търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване. 
Читалищата са духовни огнища, които пазят и доразвиват българските 
традиции, създават привлекателни форми на работа и приобщават 
младежите за дейности и изяви, популяризиращи българското културно 
наследство.  Изграждат добри обществени партньорства, които да работят 
за обединяване на всички обществени институции. Търсят и прилагат нови 
модерни форми на работа с потребителите.  Изработват проекти с цел 
подобряване на работната атмосфера и на дейностите в читалището. 
Търсят нови методи за предизвикване на интерес и мотивация за активност 
в децата. Библиотечната дейност, една от основните дейности на 
читалищата е с традиции, които продължават да се развиват и 
осъвременяват – старанието е библиотеките да бъдат съвременен 
обществен информационен център, полезен ефективен участник в 
процесите на информационно осигуряване на гражданите на общината. 
Художествените изяви на сцената са също важна част при формирането на 
културното пространство в обществото. При осъществяване на 
художествено-творческата дейност участват много любители на различните 
видове изкуства-деца, младежи и възрастни, които според своите 
предпочитания осмислят свободното си време и същевременно създават 
културен продукт, който се представя в общински, регионални, 
национални и международни събития. Активно е участието на 
художествените форми на читалището в местните празници и фестивали, 
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което е още едно доказателство, че читалищата винаги са имали водещо 
място в съхранението и опазването на българските културни традиции. 
Активното участие на любителските състави във фестивали, конкурси и 
събори и завоюваните отличия и награди са критерий за добре свършена 
работа, за приобщаване на талантите и тяхната реализация и насърчаване 
на техния труд.  
       В читалищата на община Лясковец развиват дейност следните 
самодейни колективи: 
 

- НЧ „Напредък-1870” - гр. Лясковец: 
 Детска музикална школа, Школа за народни инструменти „Потомци“, 

Детска вокална група „Звънчета”, Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм”, 
Танцов състав „Лудо младо”, Клуб „Млад етнограф”, ДВГНП „Сорина“, 
Театър „Мелпомена”. 

                       

- НЧ „Пробуждане-1896” - с. Джулюница: 
 Танцов клуб „Палитра”. 
 

- НЧ „Земеделец-1899” - с. Козаревец: 
 Театрална трупа „Парашкев Парашкевов”, Детски група за 
литературно слово и драматизации, Група за обработен фолклор „Авлига”, 
Танцов фолклорен клуб „Хей, брей“, Клуб за традиционна кулинария, 
Творческа работилница „Направено от две ръце”. 
 

- НЧ „П. Р. Славейков-1903” - с. Добри дял: 
      Певческа група „Пъстра китка”, Театрален състав, Коледарска група. 
 

- НЧ „Развитие-1894” - с. Драгижево: 
  Група за обработен фолклор „Детелина”, Детска фолклорна група 
„Китчица”. 
 

- НЧ „Развитие 1902” - с. Мерданя: 
 Женски народен хор, Детска фолклорна група „Калина“, Група за 

възстановки и обичаи, Детски клуб „Умни и сръчни”. 
        

  Обезпечаването на дейностите през 2023 г. се осъществява чрез 
финансиране от Държавната субсидия, разпределена съгласно 
изискванията на ЗНЧ, Общинско финансиране – Културен календар на 
община Лясковец за 2023 г., други източници (наеми на помещения, други 
наеми, членски внос, дарения и др.), кандидатстване с проекти към 
Министерството на културата, европроекти и програми. 
         Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за 
превръщането на читалищата в модерни центрове за култура и 
образование на територията на община Лясковец. Като се има предвид 
широкия спектър от дейности, които развиват читалищата и приноса им за 
обогатяване на  цялостния културен живот, Общината ще  продължи да ги 
подкрепя с цел изграждане на ефективна институционална мрежа с 
устойчив характер. 
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НЧ „Напредък - 1870”, гр. Лясковец 
Председател – Васил Русев 
Секретар – Петя Василева 

 
януари    

 Тематични витрини: 160 години от рождението на Алеко 
Константинов-Щастливеца; 130 години от рождението на Георги Стаматов 
– български драматичен актьор, режисьор и сценарист. 
срок: 01.01.2023 г. 

Тематична витрина: 175 години от рождението на Христо Ботев. 
срок: 06.01.2023 г. 
 Тематична витрина: 140 години от рождението на Алексей 
Николаевич Толстой. 
срок: 10.01.2023 г. 
 Радиопредаване по повод 395 години от рождението на детския 
писател Шарл Перо „Легендарният разказвач на детски приказки“. 
срок: 12.01.2023 г. 

Тематична витрина: 155 години от рождението на Пейо Яворов. 
срок: 13.01.2023 г. 

Тематична витрина: 100 години от рождението на Ивайло Петров-
български писател. 
срок: 19.01.2023 г. 

Тематична витрина: 235 години от рождението на Джорж Байрон. 
срок: 22.01.2023 г. 

Тематична витрина: 240 години от рождението на Стендал. 
срок: 23.01.2023 г. 

 

февруари  
 Радиопредаване по повод 195 години от рождението на френския 
писател-фантаст Жул Верн „Жул Верн-писателят, който изпревари 
времето“. 
срок: 08.02.2023 г. 

Тематична витрина: 120 години от рождението на Жорж Сименон. 
срок: 08.02.2023 г. 

Тематична витрина: 105 години от рождението на Веселин Андреев. 
срок: 16.02.2023 г. 

Тематична витрина: 150 години от обесването на Васил Левски. 
срок: 19.02.2023 г. 

Тематична витрина: 110 години от рождението на Ъруин Шоу. 
срок: 27.02.2023 г. 

Творческа работилничка „Бяло и червено” - Изработка на мартеници 
с участието на деца  от  Клуб „Млад етнограф”, СУ „Максим Райкович“ и 
Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”. 
срок: 02.2023 г.  
 Участие на Школа за народни инструменти „Потомци“ в 
Международен конкурс „Орфееви таланти“, гр. Пловдив. 
срок: 02.2023 г.  

Конкурс за мартеници „Бяло и червено“ – Клуб „Млад етнограф“. 
срок: 02.2023 г.  
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март   
Тематична витрина: „Баба Марта-предвестникът на пролетта“. 

срок: 01.03.2023 г. 
Тематична витрина: 145 години от освобождението на България от 

турско робство. 
срок: 03.03.2023 г. 

Тематична витрина: Международен ден на жената. 
срок: 08.03.2023 г. 

 „С обич за мама” - Конкурс за изработване на най – оригинална 
картичка. 
срок: 08.03.2023 г. 

 „Пролетен концерт” с участието на художествените колективи при 
читалището.  
срок: 22.03.2023 г.  

Тематична витрина: 155 години от рождението на Максим Горки. 
срок: 28.03.2023 г. 

 

април  
„Тук ми казаха, Лазаре“- Клуб „Млад етнограф“. 

срок: 08.04.2023 г. 
„Книжка - веселушка” – детски празник по повод 2 април - 

Международен ден на детската книга. 
срок: 02.04.2023 г.  

Минимобилната библиотека при читалището гостува в Детските 
градини в града по повод  Международния ден на детската книга. 
срок: 02.04.2023 г.  

Тематична витрина: 205 години от рождението на Майн Рид. 
срок: 04.04.2023 г. 

Участие на ТС „Лудо младо” в „Сцена на талантите“ - Празник на 
изкуствата за деца в гр. Елена. 
срок: 04.2023 г. 

Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален конкурс „Нова музика”, гр. 
Горна Оряховица. 
срок: 04.2023 г. 

Клуб „Млад етнограф” – „Великденска работилница” – детска 
работилница за писани яйца. 
срок: 16.04.2023 г. 

 „Маратон на четенето 2023” – Виртуално предизвикателство към 
читателите по повод 2 април-Международен ден на детската книга и 23 
април – Международен ден на книгата и авторското право. 
срок: 23.04.2023 г. 
 Радиопредаване „Да си спомним емблематичния български актьор и 
наш съгражданин Петър Слабаков“ - 100 години от рождението му.  
срок: 23.04.2023 г. 

Участие на ТС „Мелпомена” в IV Младежки театрален фестивал 
„Сливенски вятър”, гр. Сливен. 
срок: 04.2023 г. 

Тематична витрина: 130 години от рождението на Елисавета Багряна. 
срок: 29.04.2023 г. 
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май 
Тематична витрина: 133 години от първото честване на Деня на 

трудещите се в България. 
Тематична витрина: 100 години от рождението на Джоузеф Хелър. 

срок: 01.05.2023 г. 
„Библиотекар за един ден” – деца от училищата в ролята на 

библиотекари по повод 11 май - Ден на библиотекаря. 
Книжно предизвикателство - „Най активен читател“ - награждаване 

на участниците в инициативата. 
 „Вече сме грамотни“ – посещение на първокласници в библиотеката 
на читалището. 
срок: 11.05.2023 г.  

II Национален фолклорен фестивал за изпълнители на българска 
инструментална музика. 
срок: 15, 16.05.2023 г. 
 Участие на клуб „Млад етнограф“ в Национален събор на овцевъдите 
в България. 
срок: 05.2023 г. 
 Участие на Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм” в МТФ „Танцуваща 
река“, гр. Русе. 
срок: 05.2023 г. 

Участие на ДГНП „Сорина“ в Регионален преглед на самодейното 
изкуство „Пеем и танцуваме“, с. Драгижево. 
срок: 21.05.2023 г.   

Тематична витрина: Ден на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  
срок: 24.05.2023 г.   

Тематична витрина: 120 години от рождението на Никола 
Фурнаджиев. 
срок: 27.05.2023 г.   

  

юни 
Лятна читалня на открито в Централен градски парк. 

срок: 06, 07, 08.2023 г.  
 Тематична витрина: Ден на Ботев и загиналите за свободата на 

България. 
срок: 02.06.2023 г. 
 Участие на ДВГНП „Сорина“ във Фестивала „Хайдушка песен“, с. 
Мерданя. 
срок: 04.06.2023 г. 

Участие на  ТС „Лудо Младо” в НФФ „Насред мегдана в Арбанаси“. 
срок: 06.2023 г. 

Участие на  ТС „Мелпомена” в  XV Фестивал на Любителските театри, 
гр. Нова Загора. 
срок: 06.2023 г. 

Участие на Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм” в Международен 
детски балетен фестивал „С любов към танца”, гр. Пловдив. 
срок: 05.06.2023 г. 
 Участие на Школа по народни инструменти „Потомци“ в Национален 
фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“ 
срок: 05, 06.06.2023 г. 
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Тематична витрина: 710 години от рождението на Джовани Бокачо. 
срок: 16.06.2023 г. 

Годишен концерт-продукция  на Музикална школа за класически 
инструменти при НЧ „Напредък-1870“. 
срок: 06.2023 г. 

Участие на Школа по народни инструменти „Потомци“ в Европейски 
шампионат по фолклор „Евро фолк 2023“, гр. Несебър. 
срок: 06.2023 г. 

Празник на град Лясковец - издаване и представяне на стихосбирка 
на дует „Тюркоаз“ – лясковската поетеса Галина Москова и поетът с китара 
Валентин Ангелов. 
срок: 21-29.06.2023 г. 

 

юли 
Участие на ДГНП „Сорина“ в Регионален преглед „От любов към 

българското“, с. Добри дял. 
срок: 01.07.2023 г. 
 Тематична витрина: 140 години от рождението на Франц Кафка. 
срок: 03.07.2022 г. 

Тематична витрина: 130 години от рождението на Владимир 
Маяковски. 
срок: 19.07.2022 г. 

Тематична витрина: 135 години от рождението на Реймънд Чандлър. 
срок: 23.07.2022 г. 

Участие на Клуб „Млад етнограф“ в Национален конкурс „Шарен 
пешкир“, гр. Сливен. 
срок: 07.2023 г. 
 Участие на Школа за народни инструменти „Потомци“ в Национален 
фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна. 
срок: 07.2023 г. 

Тематична витрина: 195 години от рождението на Христо Г. Данов. 
срок: 27.07.2022 г. 

Тематична витрина: 205 години от рождението на Емили Бронте. 
срок: 27.07.2022 г. 

 

август 
 Тематична витрина: 125 години от рождението на Калина Малина. 
срок: 03.08.2023 г. 
 Участие на Школа за народни инструменти „Потомци“ в МФФ 
„Фолклорен извор“, с. Царевец. 
срок: 08.2023 г. 

Участие на Школа за народни инструменти „Потомци“ във Фестивал 
на изкуствата „Аполония“, гр. Созопол. 
срок: 08.2023 г. 

Участие на ТС „Лудо младо” в МФ „Свят, изкуство и море“, КК „Златни 
пясъци. 
срок: 08.2023 г. 

Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм” - лагер-школа Чанаккале, 
Турция. 
срок: 08.2023 г. 

Тематична витрина: 195 години от рождението на Лев Толстой. 
срок: 28.08.2023 г. 
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септември 
 Тематична витрина: 125 години от рождението на Димитър Талев. 

срок: 01.09.2023 г. 
Тематична витрина: 138 години от Съединението на България. 

срок: 06.09.2023 г. 
Участие на ДВГ „Звънчета“, Танцова школа „Ритъм“ и Балет „Ритъм“ 

във ФФ „Дъга над морето“, Лозенец, общ. Царево. 
срок: 09.2023 г. 
 Участие на Клуб „Млад етнограф“ в Ден на кокошата чорба, с. 
Козаревец. 
срок: 09.09.2023 г. 

Участие на Клуб „Млад етнограф“ в Празник на градинарската чорба, 
гр. Златарица. 
срок: 09.2023 г. 
 Радиопредаване „Живот като недописан лист“ - 125 години от 
рождението на Христо Смирненски. 
срок: 17.09.2023 г. 
 Участие на ТС „Лудо Младо“ в МФ „Паралия Фест“, Гърция 
срок: 09.2023 г. 

Тематична витрина: 115 години от Независимостта на България. 
срок: 22.09.2023 г. 

 

октомври 
1 октомври  - Международен ден на музиката и поезията. 

срок: 01.10.2023 г. 
ХV Национална детско – юношеска балетна среща „Празник на 

балета - Лясковец 2023“ - Танцова школа „Ритъм” и Балет „Ритъм”.  
срок: 10.2023 г. 
 Участие на ТС „Лудо Младо“ в VIII Национален детско-юношески ФФ 
„Мисионис пее и танцува“, гр. Търговище. 
срок: 10.2023 г. 

Участие на ТС „Лудо Младо“ в VI ФФ „Фолкстраж“, гр. Стражица. 
срок: 10.2023 г. 

Участие на ТС „Лудо Младо“ в Празник на Еленския бут, гр. Елена. 
срок: 10.2023 г. 
 Радиопредаване „Истинският живот в любов“ - 90 години от 
рождението на Ефтим Ефтимов. 
срок: 28.10.2023 г. 
 Тематична витрина: 205 години от рождението на Иван Тургенев. 
срок: 28.10.2023 г. 

Участие на ТС „Лудо Младо“ в Национален музикален танцов конкурс 
„Пиленце пее“, гр. София. 
срок: 10.2023 г. 

 

ноември 
 Ден на народните будители. 
срок: 01.11.2023 г. 
 Тематична витрина: 190 години от рождението на Добри Войников. 
срок: 10.11.2023 г. 

Тематична витрина: 165 години от рождението на Селма Легерльоф. 
срок: 20.11.2023 г. 
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 Участие на Танцова школа „Ритъм“ и Балет „Ритъм“ в Балканска 
танцова спартакиада за купа „Търновската царица“, гр. Велико Търново. 
срок: 11.2023 г. 
 Радиопредаване: „Усмивката на нашето детство“ – 110 години от 
рождението на Асен Босев. 
срок: 22.11.2023 г. 

 

декември 
 Творческа работилница „Коледни вълшебства“ – изработка на 

коледни украси с участието на деца от училищата от града. 
срок: 16.12.2023 г.  
 Тематична витрина: 95 години от рождението на Чингиз Айтматов. 
срок: 12.12.2023 г. 

„Бяла приказка“ – Коледен спектакъл на Танцова школа „Ритъм“ и 
Балет „Ритъм“. 
срок: 12.2023 г.  

Коледен концерт с участието на художествените колективи при 
читалището. 
срок: 24.12.2023 г.  
 
 

НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница 
Председател - Екатерина Москова 
Секретар – Иванка Чолакова 

 
февруари 

„Трифон Зарезан”. Конкурс „Вино и магия“.  
срок: 14.02.2023 г. 
 Полагане венци и цветя на паметната плоча на Левски. 
срок: 19.02.2023 г. 

 

март 
Конкурс „Мартеницата - символ на здраве и сила“. Изложба. 

срок: 01.03.2023 г. 
 Дамско парти - номинации „Жена на годината“. 
срок: 08.03.2023 г. 

Празник на буквите „Вече мога да чета“. Прием на първокласници за 
читатели. 
срок: 03.2023 г. 

 

април 
 Детско утро в библиотеката. Щрих от творчеството на Цоньо Калчев – 
153 години. 
срок: 04.2023 г. 
 „Шарен Великден” – боядисване на яйца с природни багрила. 
срок: 16.04.2023 г. 
 Великденска мини програма – борене с яйца, детски игри. 
срок: 16.04.2023 г. 

 

май 
 Цветен „Гергьовден“. Танци, игри, рисунки на асфалт. 
срок: 06.05.2023 г. 
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Седмица на детската книга и изкуствата за деца – конкурс за рисунка 
– любими приказни герои. Изложба.  
срок: 05.2023 г. 
 Творческа среща с писателя Стоян Цонев. Презентация на книгата 
„Пътища неведоми“. 
срок: 10.05.2023 г. 

Тържествен 24 май. Концерт - рецитал. 
срок: 24.05.2023 г. 

 

юни 
Първи юни – детски карнавал, игри и забавления. 

срок: 01.06.2023 г. 
 

юли 
 Лятна детска занималня. 
срок: 07.2023 г. 
 Участие на ТК „Палитра“ в Танцов фестивал „Танци край морето“, гр. 
Бяла. 
срок: 07.2023 г. 

 

август 
 ХІІI Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в 
село Джулюница. Конкурс за най-добра домашна лютеница. 
срок: 26.08.2023 г. 

 

септември 
„Слънчев 15-ти септември” – поздравителен адрес от НЧ 

„Пробуждане-1896“. 
срок: 15.09.2023 г. 
 Участие на ТК „Палитра“ в НФФ „В сърцето на Тракия“, гр. Стара 
Загора. 
срок: 09.2023 г. 

 

октомври 
„С баба приказки четем“ – драматизация с ДГ „Сладкопойна 

чучулига“. 
срок: 11.2023 г. 

 

ноември 
Народните будители в Джулюница. Патронен празник на ОбУ „П. Р. 

Славейков“. Концерт. 
срок: 01.11.2023 г. 

 

декември 
 Изготвяне на табло - витрина за годишнини, национални празници -
целогодишно. 
срок: 2023 г. 
 Фотоконкурс „Родна стряха“ – снимки онлайн. 
срок: 25.12.2023 г. 

„Приказна Коледа“. 
срок: 24.12.2023 г. 
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НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец 
Председател – Тодор Тодоров 
Секретар - Йорданка Андреева 

 
февруари  

Конкурс за най-добро домашно вино. 
срок: 14.02.2023 г. 

В. Левски - прожекция/витрина. 
срок: 18.02.2023 г.  

 

март 
Трети март-съвместна инициатива. 

срок: 03.03.2023 г.  
Тодоровден 2023 г. - традиционен празник. 

срок: 04.03.2023 г.   
 

април 
Премиера на Театрална постановка на Театрална трупа „Парашкев 

Парашкевов”.  
срок: 04.2023 г.  

 

май  
Участие в ІV Регионален  преглед на музикалното самодейно изкуство 

„Пеем и танцуваме”, с. Драгижево. 
срок: 21.05.2023 г.   

 

юни 
Ден на детето.  

срок: 01.06.2023 г. 
 Участие на ГНП „Авлига“ в Общински песенен празник „Хайдушката 
песен”, с. Мерданя.  
срок: 04.06.2023 г. 

Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национални 
прегледи на любителския театър, гр. Нова Загора.  
срок: 06.2023 г. 

Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национален 
фестивал на любителските театри, с. Кортен. 
срок: 06.2023 г.  

Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в ХХV-тото 
издание на Националния фестивал на любителските театри, гр. Каварна. 
срок: 06.2023 г.  

Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национални 
театрални празници, град Хисаря. 
срок: 06.2023 г. 
 Участие на самодейните колективи в Националния Петропавловски 
събор на народното творчество. 
срок: 06.2023 г.   

 

юли 
„Направено от две ръце” – Х-та детска творческа работилница. 

срок: 07.2023 г. 
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Участие на ГНП „Авлига” и ТС „Хей, брей“ във V Регионален преглед 
„От любов към българското”, с. Добри дял.  
срок: 01.07.2023 г.  

186 рождението на В. Левски – литературна композиция.  
срок: 18.07.2023 г. 

Участие на ГНП „Авлига” и ТС „Хей, брей“ в НФФ „Искри от миналото”, 
гр. Априлци. 
срок: 06.2023 г. 

Участие на ГНП „Авлига” в НФФ „Искри от миналото“, гр. Априлци. 
срок: 06.2023 г. 

Участие на ГНП „Авлига” в НФ „Авлига пее“ с песните на Мита 
Стойчева, с. Обединение. 
срок: 06.2023 г. 
 

август 
Участие на ТФК „Хей, брей“ и ГНП „Авлига“ в Национален фолклорен 

фестивал „Фолклорен извор”, с. Царевец. 
срок: 08.2023 г.   

Участие в Национален кулинарен празник „Пъстра трапеза на гости в 
село Джулюница”. 
срок: 26.08.2023 г.   

 

септември 
ХI-то издание на общински фолклорно-кулинарен празник „Ден на 

кокошата чорба”, село Козаревец. 
срок: 10.09.2022 г.    

Участие на Танцов състав „Хей, брей“ в VІI Национален фолклорен 
фестивал „Надиграване с Балкани”, гр. Трявна. 
срок: 09.2023 г.   

 

октомври  
Участие в Национален театрален фестивал „Театър без граници”, гр. 

Самоков. 
срок: 10.2023 г.   

 

ноември 
Ден на народните будители – концерт на местни състави и групи. 

срок: 01.11.2023 г.      
 

декември  
Реализация на Коледуване – традиционен обичай.  

срок: 25.12.2023 г.      
Коледно-новогодишен детски празник.  

срок: 25.12.2023 г.    
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НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево 
Председател - Мария Петрова 
Секретар - Йорданка Димитрова 

 
януари 

160 г. от рождението на Алеко Константинов - витрина. 
срок: 01.01.2023 г.     

145 г. от рождението на Пейо Яворов - витрина. 
срок: 01.01.2023 г.     

175 години от рождението на Христо Ботев - витрина. 
срок: 06.01.2023 г.     

Бабинден - традиционен общоселски празник. 
срок: 21.01.2023 г.     
 

февруари 
Трифон Зарезан-ритуално зарязване. 

срок: 14.02.2023 г.     
 

март 
Традиция и съвременност - „Баба Марта в библиотеката”. 

Фотоизложба за самодейността в с. Драгижево. 
срок: 01.03.2023 г.     

3 март - Национален празник на Република България - витрина. 
срок: 01.03.2023 г.     

 

април 
„Приказни истории”-занимания с деца в библиотеката. 

срок: 02.04.2023 г.     
„Играй, играй, Лазаре…” - лазаруване по домовете - Детски клуб 

„Традиция“. 
срок: 08.04.2023 г.     

„Най-шарено великденско яйце” – конкурс - Детски клуб „Традиция.“ 
Видеопоздрав за Великден - Група за художествено слово. 

срок: 16.04.2023 г.     
130 г. от рождението на Елисавета Багряна - витрина. 

срок: 16.04.2023 г.     
Участие на ДФГ „Китчица“ във ФФ „Веселие в Елена“. 

срок: 04.2023 г.     
 

май 
Участие на ДФГ „Китчица“ в НФК „Заблеяло ми агънце“. 

срок: 05.2023 г.     
Преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”. 
Храмов празник на черквата „Св. Св. Константин и Елена”. 

срок: 21.05.2023 г.     
 

юни 
Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ във фестивал „Хайдушка 

песен”, с. Мерданя. 
срок: 04.06.2023 г.     

Участие на ДФГ „Китчица“ и ГОФ „Детелина“ в НФФ „Насред мегдана 
в Арбанаси“. 
срок: 06.2023 г.     
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  Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ в Национален 
Петропавловски събор на народното творчество. 
срок: 06.2023 г.     

Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ във Фолклорен фестивал 
„Шарено пиле петровско”, с. Церова кория. 
срок: 06.2023 г.     

 

юли 
Участие  на ГОФ „Детелина“ и ДВГ „Дъга“ в V-ти Регионален преглед 

на музикалното самодейно изкуство „От любов към българското“,  с. Добри 
дял. 
срок: 01.07.2023 г.     

 „Синеокият учител” - годишнина от рождението на Апостола на 
свободата, Васил Левски - витрина. 
срок: 18.07.2023 г.     

Участие на ДФГ „Китчица“ в Национален фолклорен конкурс „От 
извора на Севера“, гр. Пордим. 
срок: 07.2023 г.     

Участие на ДФГ „Китчица“ в НФС „Автентичност и съвремие“, гр. 
Попово. 
срок: 07.2023 г.     

 

септември 
125 г. от рождението на Димитър Талев - витрина. 

срок: 01.09.2023 г.     
6 септември, „Денят на Съединението” - витрина. 

срок: 06.09.2023 г.     
22 септември -„Българската независимост“, витрина. 

срок: 22.09.2023 г.     
Участие в Традиционен празник „Ден на градинарската чорба”, гр. 

Златарица. 
срок: 09.2023 г.     

Участие в Кулинарен празник „Ден на кокошата чорба”, с. Козаревец. 
срок: 09.09.2023 г.     

Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ в НФС „Ритъмът на 
България“, гр. Ловеч. 
срок: 09.2023 г.     

октомври 
Вълшебството на книгите”- посещение на библиотеката от децата в 

детската градина. 
срок: 10.2023 г.     

Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ във ФФ „Фолкстраж“, гр. 
Стражица. 
срок: 10.2023 г.    

ноември 
01 ноември - „Народните будители и аз” - викторина. 

срок: 01.11.2023 г.    
110 г. от рождението Асен Босев, витрина. 

срок: 22.11.2023 г.    
 

декември 
  „Коледна магия” - коледен празник. 
срок: 15.12.2023 г.     
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НЧ „П. Р. Славейков-1903”, с. Добри дял 
Председател – Ганчо Куруджиков 
Секретар – Велислава Логвинова                                

 
януари 

 Бабинден - отбелязване на деня на родилната помощ с поздрав към 
последното бебе за 2022 година. Възпроизвеждане на традицията „Къпане 
на бабите“. 
срок:  21.01.2023 г. 

февруари 
 „Трифон Зарезан“- общоселски празник с традиционно зарязване на 
лозята и конкурс за най-хубаво Добридялско вино. 
срок:  14.02.2023 г. 
 Изготвяне на витрина, посветена на 150 години от обесването на 
Васил Левски. 
срок:  18.02.2023 г. 

март 
 Отбелязване деня на самодееца с изготвяне на витрина със снимки и 
грамоти от участията на самодейните състави към читалището. Баба Марта 
– закичване на децата с ръчно изработени мартеници. Конкурс за най-
красива ръчно изработена мартеница. 
срок: 01.03.2023 г. 
 Тържествено отбелязване на Националния празник. 
срок: 03.03.2023 г. 
 Тодоровден - тържествено отбелязване на празника с водосвет и 
конни кушии. 
срок: 04.03.2023 г. 
 Поздравителен адрес по случай 8-ми март – Ден на жената. 
срок: 08.03.2023 г. 
 Тържество за Първа пролет, представяне на нова пиеса. 
срок: 24.03.2023 г. 

април 
 Лазаров ден в с. Добри дял. 
срок: 08.04.2023 г. 
 Отбелязване Световния ден на книгата и авторското право. 
срок: 23.04.2023 г. 

май 
 Гергьовска люлка. 
срок : 05.05.2023 г. 
 Участие на ПГ „Пъстра китка“ в Общински преглед на самодейното 
изкуство „Пеем и танцуваме“, с. Драгижево. 
срок: 21.05.2023 г. 
 Празнична витрина, посветена на делото на братята Кирил и 
Методий. 
срок: 24.05.2023 г. 
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юни 
 Поздрав и организиране на игри за децата на с. Добри дял по повод 
Международния ден на детето. 
срок: 01.06.2023 г. 
 Тържествена  заря – проверка и възстановка по повод отбелязването 
Деня на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. 
срок: 02.06.2023 г. 
 Участие на фестивала „Хайдушка песен“, с. Мерданя. 
срок: 04.06.2023 г. 

 

юли 
 V-ти Регионален преглед на Музикалното самодейно изкуство „От 
любов към българското“, с. Добри дял. 
срок: 01.07.2023 г. 

август 
 Участие в Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза“, с. 
Джулюница. 
срок: 26.08.2023 г. 
 Празник на село Добри дял. 
срок: 15-19.08.2023 г. 

 

септември 
 Витрина по случай 138 години от Съединението на България. 
срок: 06.09.2023 г. 

Участие на два отбора в „Ден на кокошата чорба“, с. Козаревец.  
срок: 09.09.2023 г.                                                         
 Участие в „Празник на градинарската чорба“, град Златарица.            
срок: 09.2023 г. 

Витрина „Ден на независимостта“.                                                      
срок: 22.09.2023 г. 
 120 години Народно Читалище „П. Р. Славейков-1903“, с. Добри дял. 
срок: 23.09.2023 г. 

октомври 
 Поздравителен адрес по случай Деня на възрастните хора, празник 
на музиката и поезията. 
срок : 01.10.2023 г. 
               VІІ-ми „Празник на картофа“, с. Добри дял.                                              
 срок: 07.10.2023 г. 

ноември 
 Витрина „Ден на народните будители“.                                              
срок: 01.11.2023 г. 
         Витрина за живота и делото на П. Р. Славейков, по повод 196 години 
от рождението му.                                                                                        
срок: 17.11.2023 г. 
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декември 
 Благодарствен адрес по повод „Деня на хората с увреждане“, за 
участието им в културния живот на селото. 
срок: 03.12.2023 г. 
 Конкурс за сурвакници - ръчно изработени.                                                    
срок: 24.12.2023 г. 
 Коледарска група в с. Добри дял с ръководители Красимир Николов и 
Йордан Милков. 
срок: 24.12.2023 г. 
 Коледно-новогодишно тържество с участието на всички самодейни 
колективи, участвали пред годината. Награждаване на сурвакниците.            
срок: 27.12.2023 г.                                            
 

НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя 
Председател - Христо Сеизов 
Секретар - Красимира Колева 

 
януари 

Нова година. Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” с деца от  с. 
Мерданя и редене на „Васильова трапеза” в читалището със самодейци и 
гости. 
срок: 01.01.2023 г. 

Бабинден. Възпроизвеждане на обичая. 
срок: 21.01.2023 г. 

 

февруари 
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая със самодейци, жители 

и гости на с. Мерданя, съвместно с Кметство Мерданя. 
срок: 14.02.2023 г. 

150 г. от обесването на Васил Левски (1837-1873); Литературна 
среща - „Дякон Левски – Безсмъртието на смъртния”. 
срок: 18.02.2023 г.   
 Седмица на занаятите: Изработване на мартеници, мартенски украси 
и пана от децата при МК „Умни и сръчни“; Изработване на картички, пана 
и украси за 8-ми март и Първа пролет.   
срок: 20-24.02.2023 г.   

 

март 
Ден на самодееца. Творческа среща със самодейците при НЧ 

„Развитие 1902” и гости. 
срок: 01.03.2023 г. 

Баба Марта в Мерданя.  Изложба на мартеници, изработени от децата 
при МК „Умни и сръчни” към НЧ „Развитие 1902”.  
срок: 01.03.2023 г. 

Национален празник на България. Тържествено честване на 
празника. 
срок: 03.03.2023 г. 

Международен ден на жената. Творческа среща със самодейци и 
гости. 
срок: 08.03.2023 г. 
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Първа пролет – разходка в гората и околностите на Мерданя с деца 
от селото. Организиране на спортни игри сред природата.  
срок: 22.03.2023 г. 
 

април 
Международен ден на детската книга. „Приказна магия” – ученици и 

родители четат любими приказки на най-малките на открито сред 
природата. 
срок: 02.04.2023 г. 

 Лазаровден - възпроизвеждане на обичая. „Лазарки шетат из село и 
наричат за здраве и берекет”. 
срок: 08.04.2023 г. 

  Велики четвъртък - „Писано яйце” – боядисване на Великденски 
яйца с децата от МК „Умни и сръчни”, конкурс за декорация и изложба във 
фоайето на читалището. 
срок: 13.04.2023 г. 
 Великденска хоротека с ТК „Цветница“ и гости. 
срок: 16.04.2023 г. 

 

май 
Участие в Празник на дрипавата баница в село Върбица, общ. Горна 

Оряховица. 
срок: 05.2023 г.                                                                                           

Участие на ЖНХ и ДФГ „Калина” и ТК „Цветница“ в ІV Регионален 
преглед на  музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в с. 
Драгижево.  
срок: 21.05.2023 г.                                                                                               

Ден на  българската просвета и култура и на славянската писменост. 
срок: 24.05.2023 г.                                                                                               

 

юни 
Ден на детето „Детство мое, реално и вълшебно” – детски игри, 

забава и рисунка на асфалт, организирани от НЧ „Развитие 1902” и 
Кметство, с. Мерданя. 
срок: 01.06.2023 г.                                                                                              

Ден на Ботев. „За живота и борбата, за вярата и убежденията” – 
литературна среща.  
срок: 02.06.2023 г.                                                                                               

ХI фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя. 
срок: 04.06.2023 г.   
 Участие в Национален Петропавловски събор на народното 
творчество. 
срок: 06.2023 г. 

 

юли 
Участие в Регионален  преглед „От любов към българското”, с. Добри 

дял. 
срок: 01.07.2023 г.    

Участие на ЖНХ  и ТК „Цветница“ в Национален фолклорен събор на 
народното творчество „Св. Константин“, гр. Пещера. 
срок: 07.2023 г.    
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август 
Участие на ЖНХ и  ТК „Цветница“ в Национален фолклорен събор 

„Беклемето”. 
срок: 08.2023 г.    

Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости 
в село Джулюница.  
срок: 26.08.2023 г.    

 

септември    
Участие в Кулинарен празник „Ден на градинарската чорба” – гр. 

Златарица. 
срок: 04.09.2023 г.  

  138 г. от  Съединението на България. 
срок: 06.09.2023 г.    

Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” – с. 
Козаревец. 
срок: 09.09.2023 г.    

115 г. от провъзгласяването на независимостта на България.  
срок: 22.09.2023 г.  
 Участие в Национален фолклорен събор „Ритъмът на България“, гр. 
Ловеч.  
срок: 09.2023 г.  

 

октомври 
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните 

състави и гости. 
срок: 01.10.2023 г.  
 Участие във фестивал „Житената питка“, гр. Стражица. 
срок: 10.2023 г.  

 

ноември 
Честване на Деня  на народните будители - творческа среща с деца в 

библиотеката: „Будител – живот, дело, мисия”.       
срок: 01.11.2023 г.    

 

декември 
Св. Спиридон - Ден на майстора. „Седмица на занаятите”, 

организирана с децата от МК „Умни и сръчни”. Изработване на автентична 
сурвакница. Кулинарни вечери – приготвяне на традиционни ястия за 
Бъдни вечер и Коледа.  
срок: 12.12.2023 г.    

Коледуване – възпроизвеждане на обичая.  
срок: 24.12.2023 г.    

Коледен празник за децата на Мерданя.  
срок: 24.12.2023 г. 
 
 
 
 
 
Георги Петров 
Председател на Общински съвет - Лясковец     
 


