
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
НА КУЛТУРНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ 

„БОРИС БЕРОВ 1903” 
С. ТЪЖА ЗА 2020 ГОДИНА 

 

                           ЯНУАРИ  
1.На 06.01 . Богоявление- ритуал хвърляне на кръста 
на местността „ Чолачка”.  
2. Откриване на кукерските игри на 07.01./ Иванов 
ден/, поздрав на именници и връчване на награди на 
дългогодишни самодейци.  
3.Ден на родилната помощ 21.01.-съвместно 
мероприятие с КП „Бащино огнище”  
4. 85г. Дамян Дамянов – български поет и лирик 
5. Участие на самодейците при Читалище „ Борис 
Беров 1903” с. Тъжа на Международния фестивал на 
маскарадните игри в гр. Перник.  
 
                       ФЕВРУАРИ  
6.  14 февруари ден на лозаря- Трифон Зарезан.  
7. Участие на кукерската група в гр. Ръковски.  
8. Чевстване на 147 годишнината от обесването на 
Васел Левски с участието на деца от ОУ  „Просвета”. 
9. Местен карнавал „Старчешка булка”  
 
 
 



                    МАРТ  
10. Първи март- ден на самодееца и мартеничката, 
изработване на мартеници и вечер с изява на 
самодейци.  
11. Тържествено честване на 03.03. – Кметство, 
Читалище и Училище.  
12. Осмомартенско тържество послучай 
Международният ден на жената- -съвместно с ПК 
„Бащино огнище”.  
13. Пролетен бал послучай първа пролет.  
14.130 г. от рождението на Димитър Чорбаджийски- 
български писател хуморист, художник и краевед. 
  
                        АПРИЛ  
15.01. април ден на хумора и шегата- Изложба на 
рисунки в библиотеката- „Хитър Петър в света на 
детето”. 
16. Седмица на детската книга и изкуство за деца - 
изложба на рисунки в библиотеката”Любими герои от 
приказки”  
17. Кулинарна изложба по случай от яйца и козунаци.  
18. 215 години от рождението на Ханс Кристиан 
Андерсен, британско -канадски писател.  
  



 
 
                     МАЙ  
19. Ден на славянската писменост и култура 24 Май.  
20. Участие на самодейците при Читалището в град 
Етрополе по повод празника на зетьовете”Зетрополе”.  
21. 126 години от написването на стихотворението на 
Стоян Михайловски Кирил и Методии  
-„ Върви народе възродени”, превърнало се в 
всеучилищен химн.  
 
                     ЮНИ  
22..01. Международен ден на детето – Тържество на 
децата от ЦДГ „Незабравка”.  
23. Празник на розата и минералната вода в град 
Павел баня- участие на самодейците при Читалището..  
24. Празник на селото на .  
25. 24 юни Еньовден- излет до Аязмото със самодейци 
и събиране на билки.  
26.  170 години от рождението на Патриарха на 
българската литература- Иван Вазов 
 
                       ЮЛИ  
27. 20 ЮЛИ- Илинден- курбан в църковния двор с 
участието на жени самодейки при Читалището и КП „ 
Бащино огнище”.  



 
                     АВГУСТ  
28. 116 години от рождението на Ангел Каралийчев – 
български писател.  
 
                     СЕПТЕМВРИ  
29. Откриване на учебната година- Училище, кметство, 
Читалище.  
  
30. Участие на самодейците при Читалището на 
„Черноморския събър ЕВРОФОЛК” в град Приморско-
Китен.  
31. 196 години от рождението на Добри Чинтулов, 
български възрожденски поет-просветен детски 
писател, поет и преводач.  
 
                      ОКТОМВРИ  
32. Навършват се 100 години от  Рождението  на 
Джани Родари- италиански писател, автор на детска 
литература. 

33.  През месец октомври отбелязваме Световния 
ден на усмивката. Посещенията в библиотеката 
през този месец да преминат под мотото –
„Направи добро, помогни на някого да се 
усмихне”. 



34. 116 години от рождението на Фани Попова- 
Мутафова, българска писателка и преводачка, автор 
на романи с исторически сюжети. НОЕМВРИ  
35. 01 Ноември ден на Народните будители- 
тържествено чевстване в картинната галерия 
съвместно с училище, Кметство , ЦДГ „Незабравка” и 
ПК „Бащино огнище”.  
36. 120 години от рождението на Асен Разцветников - 
български поет, писател, преводач.  
37. 190 години от рождението на Петко Рачов 
Славейков, българси поет,  
преводач,фолклорист,публицист и общественик.  
38. 140 години от рождението на Йордан Йовков-
български писател и драматург, класик на българската 
литература. 
39. 185 години от  рождението на Марк Твен-
американски писател, журналист и хуморист. 
 
 
 
 
                    ДЕКЕМВРИ  
40. 51 години от смъртта на Чудомир, български 
писател – хуморист.  
41. 24 ДЕКЕМВРИ- Коледуване в с. Тъжа- коледарска 
група при Читалище „Борис Беров 1903”.  



42. Тържествено изпращане на Старата и посрещане 
на Новата със самодейци при Читалището.  
43. Коледен базар на селото съпроводен с народни 
веселия. 
  
 с. Тъжа                   
 общ. Павел Баня 

 съставил: Н. Михалева  

 

 

 

 


