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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ПОРДИМ ЗА 2019 Г. 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 
ГРАД ПОРДИМ 

 
21.01.2019 г. 

 
гр. Пордим Бабин ден – 

Отбелязване на обичая 

с пенсионерите от града 

Клуб на пенсионера  
гр. Пордим и 

читалище  

 
0879013206 

radoev_i@abv.bg 
19.02.2019 г. 

 
гр. Пордим Прожектиране 

презентация посветена 

на 182 г. от рождението 

на Васил Левски 

Читалище 0879015206 
radoev_i @abv.bg 

01.03.2019 г. 
 

гр. Пордим Ден на самодееца и 

Първа пролет – празник 

със самодейци, чит. 

деятели и децата от 

ДТС „Мечта” 

Читалище 0879013206 
radoev_i @abv.bg 

03.03.2019 г. гр. Пордим 3 – ти март – 141 години 

от Освобождението от 

турско робство 

Читалище 0879013206 
radoev_i @abv.bg 

08.03.2019 г.   
 

гр. Пордим Празник, посветен на 

Международния ден на 

жената 8-ми март с 

жените – самодейки от 

читалището 

Читалище 0879013206 
0879013205 

radoev_i@abv.bg 

30.03.2019 г. 
 

гр. Пордим 92 години от 

рождението на Иван 

Радоев – патрон на 

читалището; Ще бъде 

отправена покана към 

пордимската 

общественост, да се 

поднесат цветя и венци 

на паметника в центъра 

на града 

Читалище 0879 013206 
radoev_i@abv.bg  

1.04.2019 г. гр. Пордим Ден на хумора и 

сатирата; 

 Представяне на 

хумористични сценки 

от театралната група 

пред самодейци и 

жители на града  

Читалище 0879 013206 
radoev_i @abv.bg 

02.04.2019 г. гр. Пордим Ден на детската книга и 

честване на 214 години 

от рождението на Ханс 

Кристиан Андерсен - 

колективно четене на 

Читалище 
 
 
 

 
0879 013205 

radoev_i @abv.bg 
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приказки с децата от ДГ 

„Вълшебен свят“ – 

Пордим. 

23.04.2019 г. 
 

гр. Пордим Международен ден на 

книгата и авторското 

право – среща-разговор 

с ученици от СУ”Св. 

Св. Кирил и Методий” 

за поети и писатели от 

община Пордим – Иван 

Радоев, Величко 

Нешков, Иван 

Величков, Ценка 

Иванова, Митко 

Иванов – Гравитон, 

Георги Мечев и др. 

 

Читалище 0879 013206 
0879013205 

radoev_i @abv.bg 

24.04.2019 г. гр. Пордим  Великденско утро в 

библиотеката с децата 

от ДГ „Вълшебен свят”- 

гр. Пордим   

Библиотеката 0879 013206 
0879 013205 

radoev_i @abv.bg 

24.05.2019 г. гр. Пордим Викторина и 

презентация, посветени 

на буквите и техните 

създатели – братята 

Кирил и Методий 

Библиотеката  0879013206 
0879013205 

radoev_i @abv.bg 

24.06.2019 г. 
 

гр. Пордим Откриване на 

библиотечното лято; 

Организиране на 

мероприятия през 

лятната ваканция, по 

желание на децата 

Библиотеката  0879013206 
0879013205 

radoev_i @abv.bg 

01.06.- 
30.10.2019 г. 

гр. Пордим Участие на групите от 

читалището във 

фестивали и празници в 

страната 

Читалище 0879013206 
radoev_i @abv.bg 

Декември 
2019г. 

 

гр. Пордим Детски коледен празник 

и отпразнуване края на 

годината с всички 

читалищни самодейци и 

деятели с празнична 

вечеря 

Читалище  
0879013206 
0879 013205 

radoev_i@abv.bg 

 

СЕЛО ТОТЛЕБЕН 

 

21.01.2019 г. 
 
 

с. Тотлебен  Провеждане на 

традиционния за селото 

празник „Бабин ден”- 

съвместно с 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 
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Пенсионерски клуб – 

веселие на всички жени 

и баби, „поливане” на 

акушерката 

14.02.2019 г. 
 

 
 с. Тотлебен 

 

Провеждане на ритуала 

„Трифон Зарезан” с 

местни самодейци и 

младежи от селото 

съвместно с кметство, 

читалище, 

пенсионерски клуб, 

местна музика 

НЧ „Пробуда 1903“  
 
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

19.02.2019 г. с. Тотлебен Отбелязване  

годишнина от 

Обесването на Васил 

Левски – изготвяне на 

табло със снимков и 

информационен 

материал; 

Стихове посветени на 

Левски 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

01.03.2019 г. с. Тотлебен Традиционно закичване 

на мартеници; 

Увеселение с почерпка 

на самодейци по случай 

празника на самодееца 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

03.03.2019 г. с. Тотлебен Честване на 

националния празник 

на България; 

Поднасяне на венци 

пред паметниците 

НЧ „Пробуда 1903“  
Кметство 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

08.03.2019 г. с. Тотлебен Организиране от 

читалището на 

осмомартенско 

тържество за жените в 

селото с музикална 

програма в Кафе-

аператив на селото 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

21.03.2019 г. с. Тотлебен По случай Световния 

ден на поезията -

изложба с книги на 

световни поети 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

април с. Тотлебен 
 

Великденски празници- 

украсяване центъра и 

читалището с 

великденска украса; 

Великденски базар на 

изработени украшения 

от децата от селото; 

Направа на 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 
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великденски  яйца от 

детски клуб „Веселяче” 

при читалището; 

Участие на читалището 

в „Общински преглед 

на художествената 

самодейност” в гр. 

Пордим 

04.05.2019 г.  Площада с. 
Тотлебен 

Празник на селото 

„Весел Гергьовден“ и 

честване на 80 – 

годишнината от 

създаване на първата 

земеделска кооперация 

в България – активно 

участие на читалището 

в организацията и 

провеждането на 

тържествата 

 Кметство, НЧ 
„Пробуда 1903“  

 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

06.05.2019 г. с. Тотлебен Включване в курбана 

по случай празника на 

църквата ни „Св. 

Георги”; 

Организирано 

посещение на театрална 

постановка в гр. 

Пордим или гр. Плевен 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

01.06.2019 г. с. Тотлебен По случай деня на 

детето организиране на 

развлекателни и 

състезателни игри и 

подаряване на 

лакомства на деца от 

селото 

НЧ „Пробуда 1903“ nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

Юни По покана на 
организаторите 

Участие на певческа 

група и оркестъра в 

тържества, фестивали, 

празници и по преценка 

на художествените 

ръководители на 

съставите 

 
НЧ „Пробуда 1903“  

 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

юли - август 
 

с. Тотлебен Активна работа в 

библиотеката с ученици 

по списъците с 

препоръчителна 

литература за прочит, 

основно почистване на 

сградата в края на 

летния сезон; 

Организиране на 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 



 5

екскурзия съвместно с 

пенсионерски и 

младежки клубове; 

През лятото занимания 

с деца от 6г.- 9г. до 18г. 

Занимания по интереси 

в читалището с 

художествена 

самодейност, латино 

танци, народни танци 

всеки ден от 10 до 12ч.; 

Продължава годишната 

работа с краеведски 

клуб „Краезнание”  

06.09.2019 г. 
 

с. Тотлебен  По случай 

Съединението на 

България изготвяне на 

табло с исторически 

материали за събитието 

във фоайето на 

читалищетом; 

Беседа за празника с 

Пенсионерски, 

Младежки и 

Краеведски клубове 

 НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

22.09.2019 г. с. Тотлебен 
 

По случай Деня на 

независимостта 

съвместно отбелязване 

на празника на трите 

клуба и читалищното 

ръководство и 

самодейци, 

общественици от селото 

НЧ „Пробуда 1903“ 
 с. Тотлебен 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

01.10.2019 г. с. Тотлебен „Втора младост” – ден 

на възрастните хора и 

музиката, празник на 

дарованието в третата 

възраст „Свирим, 

играем и пеем да не 

остареем”, тържество -

почерпка в местното 

Кафе – аператив на 

селото 

НЧ „Пробуда 1903“  
пенсионерски клуб 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

01.11.2019 г. с. Тотлебен  Празник на 

„Будителите”; 

Беседа на краеведски 

клуб „Краезнание” при 

читалището 

НЧ „Пробуда 1903“  
 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 

0883324149; 
0887060606 

декември 
 

 с.Тотлебен Рибни кулинарни 

деликатеси и рецепти за 

НЧ „Пробуда 1903“  
с. Тотлебен и 

nchprobuda@abv.bg 
Йорданка Иванова 
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приготвянето им от 

жените в Пенсионерски 

клуб и информация за 

Свети Николай 

Чудотворец; 

Подготовка и 

провеждането на 

празника като 

български обичай от 

читалището – 

съвместно с отбелязване 

на празника с 

пенсионерски клуб, 

краеведски клуб, 

младежки клуб и 

кметството;  

Заедно да посрещнем 

Коледа и Нова година – 

тържество на площада; 

Изложба – дегустация 

на ястия направени от 

най-младите жени при 

Младежки клуб към 

читалището  

Кметство с.Тотлебен 0883324149; 
0887060606 

 
СЕЛО ВЪЛЧИТРЪН 

 
21.01.2019 г. 

 
с. Вълчитрън Ден на родилната 

помощ – 

Бабин ден 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

angelova_6517@abv.bg 
14.02.2019 г. 

 
с. Вълчитрън Трифон Зарезан НЧ „Светлина - 1905“ 

Кметство –  
с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
Милена Тарова  

01.03.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Ден на самодейността –  

Баба Марта 

НЧ „Светлина - 1905“ 
ДГ „Детелина“ –  

с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
0885040349 

Валентина Антонова 
03.03.2019 г. с. Вълчитрън Национален празник НЧ „Светлина - 1905“ 

Кметство –  
с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
Милена Тарова 

 08.03.2019 г. с. Вълчитрън Международен ден на 

жената –  

тържество и дамско 

парти. 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

22.03.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Пролетен поход до 

Вълчитрънската гора 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

Март 2019 г. 
 
 

с. Вълчитрън 95 години от 

откриването на 

Вълчитрънското златно 

съкровище – изложба и 

Кметството, НЧ 
„Светлина - 1905“ 

Милена Тарова 
Галя Ангелова 

0885040349 
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историческа беседа. 

Април  2019 г. с. Вълчитрън Лазарица 

Лазаруване на детската 

фолклорна група 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

Април 2019 г. с. Вълчитрън Великден  - боядисване 

на яйца. 

Благотворителна 

изложба и посещение на 

детско тържество 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

06.05.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Гергьовден – кулинарна 

изложба на продукти на 

местни овцевъди и 

веселие 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

21.05.2019 г. с. Вълчитрън Храмов празник „ Св. 

Константин и Елена „ и 

празник на селото 

Кметството, НЧ 
„Светлина - 1905“ 

Милена Тарова 
Галя Ангелова 

0885040349 
24.05.2019 г. 

 
с. Вълчитрън Ден на славянската 

писменост и култура -  

Тържествен концерт и 

празнично шествие 

НЧ „Светлина - 1905“ 
 ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров“ 
ДГ „Детелина“ 

Галя Ангелова 
0885040349 
А. Илиева 

В. Антонова 
01.06.2019 г. 

 
с. Вълчитрън Ден на детето -  

 Детско тържество, 

игри, състезания и 

рисунки на асфалт 

ДГ „Детелина“ 
ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров“ 
НЧ „Светлина - 1905“ 

В. Антонова 
А. Илиева 

Галя Ангелова 
0885040349 

02.06.2019 г. с. Вълчитрън Поднасяне на венци -  

Възпоменание за 

загиналите във войните 

жители на селото в деня 

на Христо Ботев 

НЧ „Светлина - 1905“ 
Кметство –  

с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
0885040349 

Милена Тарова 

м. 06 – 09.2019 
г. 
 

с. Вълчитрън Весела ваканция в 

библиотеката –

занимания за децата    

четене, филми, 

компютърни игри, 

излети 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

06.09.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Тържество за деня на 

Съединението 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

21.11.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Златна сватба – 

тържествено  

честване на юбиляри 

НЧ „Светлина - 1905“ 
Кметство –  

с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
0885040349 

Милена Тарова 
м.05 – 10.2019 

г. 
 Участия на фестивали в 

страната 

НЧ „Светлина - 1905“ Галя Ангелова 
0885040349 

23.12.2019 г.  
 

с. Вълчитрън Коледно тържество и 

карнавал 

НЧ „Светлина - 1905“ 
 ОУ „Никола Йонков 

Вапцаров“ 
ДГ „Детелина“ 

Галя Ангелова 
0885040349 

Валентина Антонова 
Детелин Лунголов 

27.12.2019 г. 
 

с. Вълчитрън Коледно - новогодишен 

концерт 

НЧ „Светлина - 1905“ 
с. Вълчитрън 

Галя Ангелова 
0885040349 
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31.12.2019 г. с. Вълчитрън Посрещане на новата 

година на площада - 

увеселение 

Кметството, НЧ 
„Светлина - 1905“ 

 с. Вълчитрън 
 

Милена Тарова 
Галя Ангелова 

0885040349 

 

 

С.КАТЕРИЦА 
 

21.01.2019 г. с. Катерица 
Клуб на 

пенсионера 

Ден на родилната 

помощ 

Читалищно 
настоятелство и 

Кметство 

библиотекар 

01.02.2019 г. с. Катерица  
Клуб на 

пенсионера 

Ден на лозаря Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

19.02.2019 г.                                                                                                                             Клуб на 
пенсионера 

Обесването на Васил 

Левски 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

01.03.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Ден на самодееца Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

03.03.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Национален празник на 

РБ 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

08.03.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Международен ден на 

жената 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

22.03.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Първа пролет Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

04.2019 г.  Клуб на 
пенсионера  

Лазарица Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

04.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Великден Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

04.2019 г. гр. Пордим  Общински преглед на 

художествената 

самодейност 

Община Пордим  

05.05.2019 г. с. Тотлебен Весел Гергьовден Кмет и Читалище  
24.05.2019 г. с. Катерица 

парк 
Празник на селото Читалищно 

настоятелство  и 
Кметство 

 

01.06.2019 г. Клуб на 
пенсионер 

Ден на детето библиотекар библиотекар 

02.06.2019 г. Клуб на 
пенсионера – 

беседа 

Ден на Ботев и 

загиналите за България 

Библиотекар библиотекар 

06.2019 г. гр. Лясковец Национален 

Петропавловски събор 
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на народното 

творчество 

07.2019 г. Библиотека Лятна библиотека с 

децата от селото 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

07.2019 г. гр. Априлци  Фолклорен фестивал 

„Искри от миналото” 

НЧ „Светлина - 1895” 0878 719825 

08.2019 г. с. Асеново Фолклорен фестивал 

„Традицийте на моето 

село” 

Кметство и НЧ 0885 018629 

09.2019 г. с. Ценово  Фолклорен събор 

„Ценово пее и танцува” 

Община Ценово и НЧ 0812 22425 

06.09.2019 г. Клуб на 
пенсионера  

Съединението на 

България 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

09.2019 г. гр. Приморско Национални фолклорни 

празници „Приморска 

перла” 

Община Приморско 0889 304620 

01.10.2019 г. с. Катерица Ден на възрастните 

хора 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

01.11.2019 г. Клуб на 
пенсионера 

Ден на будителите Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

библиотекар 

25.12.2019 г. Коледен банкет с 
населението- 

томбола 

Коледа Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 

Читалищно 
настоятелство  и 

Кметство 
 

СЕЛО ОДЪРНЕ 
 

Януари 2019г. 
 

с. Одърне Бабинден – 

общоградско тържество 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

 Февруари 
2019 г. 

с. Одърне Трифонзарезан – 

зарязване по стар 

български обичай, и 

конкурс за най – богата 

погача и най – 

качествено вино; 

Презентация по случай 

146 г. от обесването 

Васил Левски 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

Март 2019 г. 
 

с. Одърне С изработените 

мартеници Баба Марта 

раздава и нарича за 

здраве и берекет на 

Одренчани; 

Отбелязване на деня на 

самодееца с програма и 

почерпка 

Читалище  Мария Атанасова 
0882551615 
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Освобождението на 

България – 

Презентация и 

литературно четене, 

поднасяне на венци и 

цветя; 

Международен ден на 

жената – отбелязване на 

празника с програма и 

почерпка; 

Посрещане на пролетта 

– Екскурзия до Етъра – 

Габрово 

 Април 
2019 г. 

с.Одърне Седмица на книгата – 

литературно четене на 

художествени 

произведения; 

Великденски празници- 

подготовка и изложба 

на великденска украса 

и боядисаните яйца 

Читалище 
 

Мария Атанасова 
0882551615 

 Май 2019 г. 
 

с. Одърне Организирани 

читателски маратони; 

Отбелязване на деня на 

писмеността и 

културата със среща на 

бивши преподаватели; 

Изпращане на 

абитуриентите от селото 

 
Читалище  

Мария Атанасова 
0882551615 

Юни 2019 г. с. Одърне Лятна занималня – 

работа с деца; 

Организирани детски 

прожекции 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

 Юли- Август 
2019 г. 

с. Одърне Лятна работа с децата – 

Детска творческа 

работилница; 

Организирани летни 

спортни игри и 

състезания с децата; 

Изнесена библиотека в 

куфар 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

 Септември 
2019 г. 

с. Одърне Национален празник –

Съединението на 

България- беседа и 

поднасяне на венци на 

паметника на 

загиналите Одренчани; 

Организирани 

посещения на опера и 

театър 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 
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Национален празник на 

България – беседа 

Октомври 
2019 г. 

с. Одърне Международен ден на 

възрастните хора - с 

много настроение, 

стихове, песни, и 

почерпка за всички 

пенсионери;  

Честване на Света 

Петка, празник на 

църквата – участие в 

подготовката и 

раздаване на курбан за 

селото 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

Ноември 2019 
г. 

с. Одърне Ден на Народните 

будители – 

Организиране на беседа 

и презентация; 

Организиране на 

здравни беседи 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

 Декември 
2019 г. 

с. Одърне Коледни и 

Новогодишни 

празници: - 

Тържествено посрещане 

на празниците с деца и 

възрастни; Запалване 

на светлините на 

елхата; Новогодишна 

програма, банкет и 

празнична трапеза, 

организиране от и за 

всички членове на 

читалището 

Читалище Мария Атанасова 
0882551615 

 

СЕЛО ЗГАЛЕВО 
 

Януари   
2019 г. 

Читалище Честване деня на 

родилната помощ  

„Бабин ден“ – 

организиране на 

общоселско празненство 

 

НЧ „Съзнание 1897“  
 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Февруари  
2019 г.      

Читалище Честване деня на лозаря 

„Трифон зарезан” – 

общоселски празник със 

зарязване на лозите 

НЧ „Съзнание 1897” 
и Кметство с. Згалево 

Геновева Тодорова 
0895678694           

Март 
 2019 г. 

 

Читалище Честване деня на 

самодееца – 1-ви март; 

Отбелязване на 

националния празник 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 
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на България – 3-ти март 

с поднасяне на венци на 

емблематични 

паметници в с. Згалево; 

Общоселски празник по 

случай 8 ми март „Ден 

на жената”; 

Посрещане на първа 

пролет – общоселски 

празник 

 

Април  
2019 г. 

Читалище  Празнуване на обичая 

„Лазаров ден”. 

Съвместна инициатива 

с децата от с. Згалево по 

случай Великден – 

боядисване на 

великденски яйца; 

Участие на 

фолклорната група към 

читалището в 

Общински преглед на 

художествената 

самодейност; 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Май  
2019 г. 

 

Читалище Участие на самодейната 

фолклорна група при 

читалището в празника 

на с. Згалево; 

Съвместно участие на 

читалището и клуб на 

пенсионера с. Згалево в 

деня на животновъда с. 

Арбанаси; 

Литературни четения и 

среща с писатели по 

повод 24-ти май „Ден на 

славянската писменост 

и култура”  

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Юни  
2019 г. 

Читалище Отбелязване деня на 

детето 1-ви юни 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

м. Юли – м. 
Август 2019 г. 

Читалище Провеждане на лятна 

работа с деца; 

Организиране на 

творческа работилница; 

Участие на 

фолклорната група към 

читалището в културни 

събития и празници на 

други населени места 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 
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Септември 
2019 г. 

Читалище Организиране на 

здравни беседи за 

хората от с. Згалево; 

Участие в празника на 

русофилите и 

рускоговорящите и 

съвместна екскурзия 

заедно с клуб на 

пенсионера до яз. 

Копринка  

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Октомври 
2019 г. 

Читалище Участие на 

фолклорната група в 

масови мероприятия 

през месеца; 

Съвместно участие на 

читалището и клуба на 

пенсионера в ежегодния 

„Фестивал на тиквата” 

гр. Севлиево  

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Ноември  
2019 г. 

Читалище Среща с български 

писатели от местно 

значение; 

Участие в проект „Дари 

топлина” 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

Декември  
2019 г. 

Читалище Участие на читалището 

в общинския коледно-

новогодишен базар в 

подкрепа на деца в 

неравностойно 

положение; 

Коледно-новогодишно 

тържество за хората от 

с. Згалево 

НЧ „Съзнание 1897“  
с. Згалево 

 

Геновева Тодорова 
0895678694 

 
СЕЛО БОРИСЛАВ 

 
Юни 2019 г. м. Леденика Н.Ф. Фестивал 

„Леденика” 

Община Враца saborledenika@abv.bg 

Юли 2019 г. гр. Трявна Международен 

Фолклорен фестивал 

Община Трявна 0677/62310 

Юли 2019 г. гр. Априлци Национален фолклорен 

фестивал „Искри от 

миналото” 

НЧ „Светлина” 
общ. Априлци 

0878 719825 

20 – 
23.09.2019 г. 

с. Ценово 
обл. Русе  

Фолклорен събор 

„Ценово пее и танцува” 

НЧ „Хр. Ботев 

1898” и общ. Ценово 
0878 122951 

 
С.КАМЕНЕЦ 

 
01.03. читалище Отбелязване деня на Читалището Иванчо Папазов 
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2019 г. самодееца 0888 93 63 55 
08.03. 
2019 г. 

читалище Честване 

международния ден на 

жената 

Читалище Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

м.април 
2019 г. 

гр. Пордим Участие в общинския 

преглед на 

художествената 

самодейност 

община Пордим 06513 2217 

09.04. 
2019 г. 

читалище Честване на 

великденските 

празници и концерт 

Читалище Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

м.май 
юни 

площад 
„Освобождение“ 

Участие в празника на 

с. Каменец 

Кметство 
Читалище 

Христо Илиев 
Кмет 

Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

01.06. 
2019 г. 

площад 
„Освобождение“ 

Концерт за 

международния ден на 

детето 

читалище Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

м.юли 
2019 г. 

с. Градище 
общ. Левски 

Участие в събора на 

българското 

фолклорно изкуство 

„Тараклъка пее и 

танцува“ 

 
Кметство 

с. Градище 

 
t_pee@abv.bg 
0877755996 

 

М. юли 
2019 г. 

с. Царевец 
общ. Свищов 

Участие в националния 

фолклорен фестивал 

„Фолклорен извор“ 

 
читалище 

„Светлина“ 

Генчо Генчев Кмет 
0886165861 

n4_svetlina@abv.bg 
kmetgg@abv.bg 

15.06. 
31.08. 
2019 г. 

читалище Творчество и игри за 

децата през лятната 

ваканция 

Читалище Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

24.12. 
2019 г. 

читалище Коледен концерт за 

жителите на с. Каменец 

Читалище Иванчо Папазов 
0888 93 63 55 

 


