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Приложение 1 

 

     

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА 2023 ГОДИНА 

 

№ Месец Мероприятия Организатори 

1 01.01. Сурвакари 

НЧ „П. Минев-1905”                                 

с. Братя Даскалови 

 

 08.01. 
Бабинден - пресъздаване на народния обичай, 

седянки 

 м.02. Изложба-базар „Мартеница” 

 01.03. Закичване с мартеници 

 01.03. Ден на самодееца 

 08.04 Лазаровден - обичай лазаруване 

 09.04 
Цветница -  закичване на вратите с върбови 

клонки 

 м.04. 
Кулинарна Великденска изложба,боядисване на 

яйца,изложба 

 06.06 
„Гергьовден“ – изложба на оригинален 

гергьовски венец 

 24.04 Празник на читалището – 115 годишнина 

 15.06. Детско шоу „Весела ваканция” 

 17.09 
„Вяра,Надежда и Любов и София - младежка 

вечер 

 25.12 „Дядо Коледа”- празник за най-малките дечица 

    

2 06.01 

175 г.от рождението на Христо Ботев  – „Зима 

край огнището“ – деца четат и рецитират на по-

малките произведения на Ботев 

НЧ“Христо Ботев-1908“,                            

с. Верен 

 

 м.01. 
Среща с Тотьо Нерезов – представяне на книгата 

му „Бораците“ 

 21.01. 
„Бабинден”-пресъздаване на обичая „Бабуване” 

и „Влечугане“ 

 29.04. 
Отбелязвяне 130 г.от рождението на Елисавета 

Багряна – „Приказен следобед“ 

 м.04. Забавно „Обучение по горска педагогика“ 

 22.04. 

Международен Ден на Земята – да засадим елха 

в центъра на селото 

 

 06.05. 
„Гергьовден” - литургия за освещаване на новия 

шестметров кръст в местността Гергьовчерква 

 м.06. „Приказни следобеди“ 

 м.06. „Работилничка за чудеса“ 

 м.07. 
„От зрънцето до хляба“ – възстановка на жътва и 

кулинарна изложба 

 28.08. Честване 135 г. от рождението на Дора Габе 

 м.12 „Коледуване” 
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3 01.01. 
Отбелязване на 145 г. от рождението на Пейо 

Яворов 

НЧ“ Отец Паисий-1928“  

с. Горно Белево 

 

 06.01. 175 г.от рождението на Христо Ботев - витрина 

 08.02. 195 г.от рождението на  Жул Верн - витрина 

 16.04 
130 г.от рождението на Елисавета Багряна - 

витрина 

 23.04. 100 г.от рождението на Радой Ралин - витрина 

 27.05 Ден на баницата 

 01.09 125 г.от рождението на Димитър Талев - витрина 

 17.09 125 г.от рождението на Радой Ралин - витрина 

  110 г.от рождението на Асен Босев - витрина 

    

4 01.04 Ден на хумора и шегата 

НЧ“Кирил и Методий-

1956“ с. Горно Ново село 

 16.04 Великден 

 
20-

22.04 
Рамазан байрам (шекер байрам) 

 
28.06.-

02.07 
Курбан байрам 

 01.10. Ден на възръстните хора 

    

5 14.02 
Представяне на книгата на Тоню Цанев  

„Чирпанско хайку“ 

НЧ“Христ Ботев – 1926“ 

с. Гранит 

 24.05 
Представяне на книгата на Станка Недева -  

„Станка Желева-дъщерята на Жельо Калчев“ 

  
Уроци по немски език – Трауде Ценц – 

австрийка,живееща в с. Гранит 

  
Създаване на етнографска сбирка „Изчезващия 

свят на 20-ти век“ 

 м.06 Фестивал за любителски изкуства „Гранитиада“ 

    

6  
Запазване и изучаване на миналото на 

населеното място 

НЧ“Искра – 1934“ 

с.Долно Ново село 

    

7  Провеждане на родови срещи 
НЧ“Иван Белев – 1908“ 

с.Колю Мариново 

    

8 24.06. Еньовден – бране на билки 
НЧ“Отец Паисий – 1934“ 

с. Марково 

    

9  
Обогатяване и популяризиране на етнографската 

сбирка 

НЧ“Саморазвитие-1907“ 

с. Медово 

    

10 
м.07.-

м.08. 

„Обичам да чета и играя“- занимания за най-

малките 

НЧ“Отец Паисий – 1927“ 

с. Найденово 
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11 01.03 Изложба на битови тъкани и плетива 

НЧ“Светлина-1921“ с. 

Опълченец 

 22.03. Пролетна вечер в местността Акбунар 

 09.04 
Лазаровден, Цветница-Връбница - 

вечер,посветена на жениха 

 25.05. Спасовден - курбан 

    

12 м.05 
Ден на борбата с тютюнопушенето и употребата 

на алкохол и дрога - беседа с ученици 
НЧ“Павел Матев – 1922“ 

с. Оризово 
 м.08 

Участие на танцовия състав на фестивала 

„Богородична стъпка“ - Старозагорски 

минерални бани 

    

13  Изложби на книги на различни автори 
НЧ“Христо Ботев -1927“ 

с. Партизанин 

    

14 10.01. 
Отбелязване на 145 г. от рождението на Пейо 

Яворов-посещение на къща-музей гр.Чирпан 

НЧ “Просвета-1946“                                 

с. Плодовитово 

 

 14.01. 
Отбелязване на девети рожден ден на танцов 

състав ”Веселие” 

 м.02.  
103 г. От рождението на Леда Милева – 

информационен ден 

 14.02 
Трифон Зарезан - общоселско увеселение под 

надслов”Юнак вино пие, ахмак лозе копае” 

 22.03. 

Посрещане на първа пролет – „Да закичим 

майките с цвете”, излет до местността 

„Богородична стъпка” 

 31.07. 
Организирано посещение на Стара Загора – по 

случай 146 г.от боевете през 1877 г. 

 01.09 Конкурс за най-голям четец 

 19.10. 
Св.Иван Рилски - празник на църквата,събор на 

селото 

 м.12. 
„Игнажден”- изложба на стари традиционни 

постни ястия 

    

15 м.05 Ден на библиотекаря - беседи 
НЧ“Православ-1963“ 

с.Православ 

    

16 06.09. 
Честване Съединението на Източна Румелия с 

Княжество България 

НЧ“Просвета-1927“ с. 

Съединение 

    

17 19.01. 

Отбелязване 100 г. от рождението на Ивайло 

Петров-кинопрожекция на филма „Хайка за 

вълци” 

НЧ “Пробуда-1928“                                  

с. Сърневец 

 

 

 

 21.01. Ден на родилната помощ - Бабинден 

 м.02. Работилница за изработване на мартеници и 
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картички за осми март  

 

 

 

 

 

 

НЧ “Пробуда-1928“                                  

с. Сърневец 

 

 30.03. 
90 г.от рождението на Борис Карадимчев-

композитор. Прожекция на филм с негова музика 

 14.04. 

55 г. от рождението на Захари Карабашлиев 

(14.04.1968 г.). Представяне на книги от фонда, 

прожекция на филм. 

 11.05. 

Отбелязване на 165 г. от първото тържествено 

честване на празника на Светите братя Кирил и 

Методий. 

 01.06. 
Ден на детето – „С игрите на баба и дядо” – 

рисуване и игри на открито 

 02.08. 

120 г. от избухването на Илинденско-

Преображенското въстание – представяне на 

книги от фонда. 

    

 

18 
м.04 Седмица на детската книга 

НЧ „Христо Ботев-1927“ 

с. Черна гора 

  Участие във фолклорни фестивали 
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