
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871” ГР. ТРЯВНА ЗА 

2020 Г. 
 

 

Месец Дейности Място на 

провеждане 

Организатор, 

контакти 
Януари *Репетиционни дейности на съставите-2 пъти 

седмично( Танцов ансамбъл,детски танцов 

състав,театрален състав, литературен кабинет, 

хор”Еуфоника”) 

*Редовни часове на ДШИ “Я.Мустаков” 

*Редовна работа на библиотеката с читатели 

  

Витрини в читалищната  библиотека послучай 

-   100 г. от рождението на Айзък 

Азимов (1920 – 1992), американски писател 

на фантастични и научно-популярни творби.  

-   235 г. от рождението на Якоб Грим 

(1785 – 1863), германски филолог, поет и 
автор на приказки. 

- 130 г. от рождението на Карел Чапек 

(1890 – 1938), чешки писател, журналист  и 

драматург. 

- 125 г. от рождението на Гео Милев 

(1895 – 1925), български поет, преводач, 

художествен историк и издател. 

-   85 г. от рождението на Дамян 

Дамянов (1935 – 1999), български поет. 

- 80 г. от рождението на Недялко 

Йорданов (1940), български поет и 
драматург. 

- 160 г. от рождението на Антон 

Павлович Чехов (1860 – 1904)  руски лекар, 

писател и драматург. 

НЧ”П.Славейков1871” 
 

 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 

 

 

 

 
 

 

НЧ“П.Славейков1871” 
Председател, 

Организатор, 

Директор ДШИ, 

Ръководители на худ. 

състави 

тел. 0677/62573 

0897814614 

chitalishte_tryavna@abv.bg 

Февруари Отбелязване 147 г. от обесването  на Васил 

Левски 

 

Гостуване на Театрален колектив в град 

Хисаря 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

- -100 г. от рождението на Леда Гео 

Милева (1920 – 2013), българска поетеса, 
преводач, общественик. Автор на стихове и 

пиеси за деца и на преводи от английски, 

руски и френски езици. 

- -155 г. от рождението на Тодор В. 

Влайков (1865 – 1943), български писател, 

политик и общественик . 

 

 

Барелефа на В.Левски 

 

 

 

 

 

 

 

 
Читалищната библиотека 
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Март  

Отбелязване деня на самодееца – 1 март 

 

3 март – участие в градските тържества на 
всички колективи по случай 142 г. от 

подписването на Санстефанския мирен 

договор и освобождаването на България от 

османско владичество 

 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

-   145 г. от рождението на Морис Равел 

НЧ”П.Славейков1871” 

 

 

Пред сградата на  
Община Трявна 
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(1875 – 1937), френски композитор. 

- 345 г. от рождението на Йохан 

Себастиан Бах (1685 – 1750), немски 

композитор и клавирен майстор.  

- 130 г. от рождението на Чудомир – 

Димитър Христов Чорбаджийски (1890 – 

1967), български писател хуморист, 

художник и краевед. 

 

 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 

Април 03 април – концерт 65 години ТА „Трявна“ 

 

26 април – Гостуване на Театрален колектив в 

град Поморие 

 

23-26 април – Международен фестивал за 

стари градски, туристически и патриотични 

песни 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 180 г. от рождението на Емил Зола 

(1840 – 1902), френски романист, основател и 
виден представител на натурализма. 

-   215 г. от рождението на Ханс 

Кристиан Андерсен (1805 – 1875) датски 

писател на детски приказки. 

- 100 г. от рождението на Артър Хейли 

(1920 – 2004), британско-канадски писател.  

-   1135 г. от смъртта на Св. Методий (ок 

. 815 – 885), славянски първопросветител,  

политически и културен деятел от Византия. 

Канонизиран от християнската църква за 

светец и равноапостол. 
-   50 годишнина от отбелязването на 

Деня на Земята (22 април 1970), отбелязва се 

за първи път в САЩ като Международен ден 

на Земята. 

- 100 г. от рождението на Валери Петров 

(1920 – 2014), български поет, сценарист, 

драматург и преводач. 

 

 

 

 

 

 

НЧ”П.Славейков1871” 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Май Годишен концерт на Школа по изкуствата 

„Янко Мустаков“  посветен на 150г. от 

рождението на Франц  Лехар и . 210 г. от 

рождението на Роберт Шуман  

 
Участие в тържествата на 9 май – . 70 г.  от 

създаване на Европейския съюз (1950), 

международна организация, политически и 

икономически съюз между 28 европейски 

държави.  

 

6 май – концерт на ТА „Трявна“ в етнографски 

музей „Етър“ по случай Гергьовден 

 

11 май – Св.Св.Равноапостоли Кирил и 

Методий. Професионален празник на 
библиотечните специалисти, обявен с Решение 

№ 344  на МС от 11.05.2006 г. 

 

24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

- 110 г. от рождението на Иван Богданов 

(1910 – 1992), български литературен историк, 

 

Паметник на загиналите 

във войните тревненци 
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библиограф и книговед. 

- .  180 г. от рождението на Екзарх 

Йосиф I (1840 – 1915), висш духовник, 

обществен и просветен деец. 

- .  90 г. от рождението на Пеньо Пенев 

(1930 – 1959), български поет. 

- .  180 г. от рождението на Пьотър Илич 

Чайковски (1840 – 1893), руски композитор от 

епохата на романтизма. 

-  180 г. от рождението на Хаджи 
Димитър (1840 – 1868), български 

революционер, войвода и национален герой. 

- 180 г. от рождението на Стефан 

Караджа (1840 – 1868), български 

революционер, национален герой. 

- 140 г. от рождението на Димитър 

Бояджиев (1880 – 1911), български поет. Един 

от първомайсторите на елегията в българската 

литература. 

-   135 г. от рождението на Николай 

Лилиев (1885 – 1960), виден български поет 
символист, драматург  и преводач. 

-  755 г.  от рождението на Данте 

Алигиери (1265 – 1321), италиански поет, 

писател, философ и средновековен 

политически мислител. 

 

 

 

Читалищната библиотека 

Юни  

1 юни – Международен ден на детето 

 

2 юни–участие в деня на Ботев и на загиналите 

за свободата и независимостта на България  

 
Участие в “Балканът пее и разказва” 

 

Национални Славейкови празници и 

Премиера на Театралния колектив при НЧ 

“П.Славейков 1871” 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

 -. 115 г. от рождението на  Жан-Пол 

Сартър (1905 – 1980), френски философ 

екзистенциалист, писател и драматург. 

 -145 г. от рождението на Кирил 

Христов (1875 – 1944), български поет и 
белетрист. 

 -170 г. от рождението на Иван Вазов 

(1850 – 1912), български поет, писател и 

драматург, наричан „Патриарх на българската 

литература“.  

 -120 г. от рождението на Антоан Дьо 

Сент-Екзюпери (1900 – 1944), френски писател 

и летец. 
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Читалищната библиотека 
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Юли Международен фолклорен фестивал “Трявна 

2020”  

 

Турне на ТА “Трявна”  
 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 80 г. от рождението на Георги Иванов 

(1940), първият български космонавт, офицер, 

генерал-лейтенант. 

- 90 г. от рождението на Серафим 

Северняк (1930 – 1988), псевдоним на Серафим 

Николаев Серафимов, български писател, 

публицист и журналист. 

НЧ”П.Славейков1871” 

 

 

 
 

Читалищната библиотека 

НЧ”П.Славейков1871” 
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- 135 г. от рождението на Андре Мороа 

(1885 – 1967), френски писател, автор на много 

романизирани биографии, съвременни романи 

и историческа литература. 

 

Август  

Участие на ТА “Трявна” в празниците, 

посветени на Капитан дядо Никола 

 

Участие на ТА „Трявна“ в Международен 
фолклорен фестивал в град Китен 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 170 г.  от рождението на Ги дьо 

Мопасан (1850 – 1893), френски писател – 

натуралист, майстор на късия разказ. 

- 100 г.  от рождението на Хенри Чарлз 

Буковски (1920 – 1994), американски поет, 

романист и публицист. 

- 130 г.  от рождението на Константин 

И. Константинов (1890 – 1970), български 

писател и преводач, автор на разкази, пътеписи 
и детска литература. 

- 100 г.  от рождението на Рей Дъглас 

Бредбъри (1920 – 2012), американски писател. 

-  150 г.  от рождението на Александър 

Куприн (1870 – 1938), руски писател, пилот, 

изследовател и пътешественик.. 

- 250 г.  от рождението на Вилхелм 

Фридрих Хегел (1770 – 1831), немски 

философ, представител на класическия немски 

идеализъм. 

 

 
  НЧ”П.Славейков1871” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Читалищната библиотека 
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Септември Честване 6 септември – Ден на съединението 
на Княжество България и Източна Румелия 

 

Откриване на учебната година в ДШИ 

 

22 септември- 112 г. от провъзгласяване на 

независимостта на  България 

 

От 6 до 9 септември -Театрални празници 

Трявна 2019 г 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 135 г. от Съединението на Източна 
Румелия и Княжество България, 1885. 

-90 г. от рождението на Антон Дончев 

(1930), български писател. 

-125 г. от рождението на Сергей Есенин 

(1895 – 1925), руски поет. 

-200 г. от рождението на Александър 

Дондуков-Корсаков (1820 – 1893), руски 

генерал, участник в създаването на Княжество 

България. 

 

 

 
 

НЧ”П.Славейков1871” 

 

  

 

 

    

НЧ”П.Славейков1871” 

 

 
Читалищната библиотека 
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Октомври  

Участие на Театралния състав  и  деца от 
Школа по изкуствата в тържества в град 

Виница, Македония 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 100 г. от рождението на Франк 

Хърбърт (1920 – 1986), американски писател. 

- 80 г. от рождението на Джон Уинстън 

Ленън (1940 – 1980), английски рок музикант, 

 
НЧ”П.Славейков1871 
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съосновател на британската група Бийтълс. 

- 150 г.  от рождението на Иван Бунин 

(1870 – 1953), руски писател, поет и преводач. 

- .  180 г.  от рождението на Клод Моне 

(1840 – 1925),  френски художник, основател 

и виден представител  на импресионизма. 

- 105 г. от рождението на Артър Милър 

(1915 – 2005), американски драматург. 

- 110 г.  от рождението на  Петър 

Николов Динеков (1910 – 1992), български 
литературен историк, критик и фолклорист.  

Дарява личната си библиотека на Народна 

библиотека „Иван Вазов“  Пловдив. 

- 95 г. от рождението на Борис 

Димовски (1925 – 2007), български график, 

карикатурист, общественик.  

-  100 г. от рождението на Джани 

Родари (1920 – 1980), италиански писател, 

автор на детска литература. 

- 195 г. от рождението на Йохан Щраус-

син (1825 – 1899), австрийски композитор и 
диригент.  

- 65 г. от рождението на Бил Гейтс 

(1955) е американски програмист и 

бизнесмен, съосновател на компанията 

„Microsoft“. 

 

 
Читалищната библиотека 
 
 

 

 

Ноември 1 ноември – Ден на народните будители 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 120 г. от рождението на Маргарет 

Мичъл (1900 – 1949), американска писателка. 

- 140 г. от рождението на Йордан 
Йовков (1880 – 1937), български писател и 

драматург, класик на българската литература. 

- 180 г.  от рождението на Огюст Роден 

(1840 – 1917), френски скулптор, един от 

основоположниците на импресионизма в 

пластичното изкуство.  

- 170 г.  от рождението на Робърт Луис 

Стивънсън (1850 – 1894), шотландски 

романист, поет, есеист и пътеписец.  

- 140 г. от рождението на Александър 

Блок (1880 – 1921), руски поет, представител 

на символизма. 
- 185 г. от рождението на Марк Твен 

(1835 – 1910), американски писател, журналист 

и хуморист. 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Декември Празничен  концерт по повод 149 години от 

основаването на НЧ „П.Славейков 1871“ – с 

участието на хор “Еуфоника”, ДШИ,, 

Естраден състав, ТА “Трявна” и Театрален 

състав 

 

Коледен концерт на ТА „Трявна“, клуб 

„Тревненски сокаи“, детски танцов състав, 
театрален колектив 

 

Коледен концерт на хор „Еуфоника“ 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай   

- 145 г.  от рождението на Добри 

Христов (1875 – 1941), български композитор 

и музиковед. 

- 65 г.  от приемането на България за 

НЧ”П.Славейков1871” 
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член на Организацията на обединените нации. 

- 250 г.  от рождението на Лудвиг Ван 

Бетовен (1770 – 1827), немски класически 

композитор, представител на Виенската школа, 

важна фигура в преходния период между 

класицизма и романтизма.  

- 245 г.  от рождението на Джейн Остин 

(1775 – 1817), английска романистка. Една от 

най-ярките творци в английската литература от 

ХVІІІ в. 
- 95 г.  от рождението на Карлос 

Кастанеда (1925 – 1998), американски писател, 

социолог и антрополог от перуански произход.  

       

Читалищната библиотека 

 

              *Репетиционните дейности и часовете на ДШИ се отнасят за всички месеци без юли и     

                 август, а работата на библиотеката е целогодишна, като в нея се предлагат безплатен 

                 интернет и копирни услуги.  

 

               ** Гостувания на театрални и други професионални и непрофесионални колективи от  

                страната   и чужбина се организират през цялата година по тяхна заявка, както и участия на  

                наши колективи във всички конкурси и прегледи – при покана от страна на организаторите. 

 

                

               *** Годишната програма се посвещава на 170 години от началото на учителстването на  

                Петко Р. Славейков в град Трявна 

 

 

 

 

 

 

 

През 2020 г. се навършват : 
 

 

 

 

 1205 г. от рождението на Методий /около 815 – 885/, славянобългарски просветител, 

брат на Константин-Кирил Философ, и 1125 години от смъртта му. 

 1190 г.  от рождението на Наум Охридски /ок. 830 – 910/ и 1100 години от смъртта 

му, български книжовник и висш духовник, един от петимата ученици на братята Кирил и 

Методий, един от светите Седмочисленици. 

 1180 г.  от рождението на Климент Охридски /ок. 840 – 916/, български църковен 

деец и книжовник, най-видният ученик на славянските първоучители Кирил и Методий, 

създател на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите 

Седмочисленици.  

 565 г. от изобретяването на новия способ на книгопечатане от Йоханес Гутенберг и 

издаването през 1455 г. на 42-редовата Библия, която поставя началото и прославя 

изкуството на книгопечатането.  

 360 г. от рождението на Даниел Дефо (1660 – 1731), английски писател и журналист. 

 235 г. от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели (1785 –1848), български 

духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през 

Възраждането.  

 210 г. от рождението на Захари Зограф (1810 – 1853), български художник и 

иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа. Основоположник на 

българската светска живопис. 



 180 г. от рождението на Васил Друмев (митрополит Климент Търновски) (1840 – 

1901), български писател, книжовник, църковен, обществен и библиотечен деец. 

 185 г. от откриването на първото светско българско училище в Габрово (1835). 

 170 г. от рождението на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) (1850 – 1889), 

български революционер, политик и писател, деец на Съединението. 

 165 г. от началото на организираното книгоиздаване в България, поставено с 

отпечатването на календарче „Старопланинче” на Христо Г. Данов (1855). 

 160 г. от рождението на Продан Тишков – Чардафон (1860 – 1906), български 

военен и революционер, деец на Съединението. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                Председател:.................................. 

                                         /Илия Сираков/                                                     


