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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  2020 

Глобална цел 

Утвърждаване на приоритетите  в читалищната дейност  през 2019 – 2020г, в 

съответствие с националните политики за общностно развитие и европейски 

директиви в тази връзка.  

Тематични акценти 

 Културна идентичност и културен туризъм; 

 Повишаване на грамотността и учене през целия живот; 

 Активен живот на възрастните хора; 

 Доброволчество; 

Цели: 

 Развиване, запазване и популяризиране на традициите, културните ценности, 

фолклора и богатото ни народно наследство 

 Утвърждаване на отношение на толерантност и уважение към етническите 

малцинства. 

 Обновяване на материално-техническата база. 

Задачи: 

1. Осъществяване на културно - просветна дейност на читалището сред общността. 

2. Запазване на традициите и фолклора, чрез възстановяване и представяне на 

общински прегледи на художествената самодейност, събори и фестивали. 

3. Обогатяване и обновяване материалната база. 

4. Привличане на млади хора във формите на художествената самодейност. 

5. Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека, чрез закупуване 

на нова литература, акция за дарения на книги. 

6. Обособяване на кътове с книги и материали, посветени на дати и събития през 

текущата година. 

7. Тясно взаимодействие на читалището с Българската православна църква, съвместно 

отбелязване на църковните празници, съгласно църковния календар. 
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Дейности  

1. Участия на ДТС „Зора“ и ТК „Бабина ракла“ в различни фестивали, събори и 

празници на селото; 

2. Организиране и участие в различни събори, конкурси в страната и чужбина; 

3. Състезания за деца и възрастни; 

4. Участия в мероприятия организирани от други читалища;  

 Чрез предоставяне на информация за празници и чествания се цели създаването 

на необходимост у хората за активно участие в обществения и културен живот. 

ПРАЗНИЦИ  И ОБИЧАИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИНА 

Месец Януари и Февруари 

 Именни дни; 

 Бабин ден; 

 Тематични вечери посветени на Ботев и Левски; 

 Изложба на детско творчество „Коледа“ съвместно с ДГ от гр. Габрово; 

 Работилница за мартеници; 

Месец Март 

 Празнични прояви посветени на Първи март – ден на самодееца, Трети март, 

Международен ден на жената ; 

 Световен ден на водата -  съвместна инициатива с НЧ „Нов живот“ с. Кметовци 

Месец Април 

 Тематична вечер на щегата; 

 „Лазарки пеят и играят ; 

 Лазарна   -  празник на селото; 

 Седмица на книгата  -  „Прочети ми…….“ 

Месец Май 

 Празнични прояви – Ден на труда и Гергьовска люлка; 

 Тематична вечер – ден на буквите; 

 Участие в мероприятията на община  Габрово – 160 години от обявяването на 

град Габрово; 

 

 Месец Юни 

 Конкурс „Еньовден“ за деца и възрастни – рисунки, поезия, приложно изкуство.. 
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 „Празник на слънцето, водата и билките – Еньовден“ съвместно с НЧ „Нов 

живот“ село Кметовци; 

Месец Юли и Август 

 VII НФС „Андъка пее и танцува“  

 IV НФС „ Андъка пее и танцува, а сърцето ми лудува“ за хора с увреждания; 

 Лятна работа с деца; 

 Екскурзии; 

Месец Септември 

 Именни дни: Малка Богородица, Кръстовден; 

 Изложба на изработени предмети и рисунки през лятото; 

Месец Октомври 

 Международен ден на възрастните хора; 

 Седмица на Книгата: Национално литературно четене; 

 Празнуване на именните дни; 

Месец Ноември   

 Ден на народните будители; 

 Ден на Християнското семейство – конкурс „ Кулинарни изненади“ 

Месец Декември 

 Зимна изложба на творби от деца; 

 Празнуване на именни дни; 

 „Коледна приказка“ – празничен концерт 

  

Културния календар може да се променя и допълва през цялата 2020г 

 


