
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА  

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

2021 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: 

- 165 г. от рождението на Стоян 

Михайловски – български поет, 

сатирик, баснописец, общественик и 

политик /1856–1927/. 

- 85 г. от рождението на Георги 
Данаилов – български драматург, 

белетрист, сценарист /1936–2017/. 

- 145 г. от рождението на Джек Лондон 

– американски писател /1876–1916/. 

- 170 г. от рождението на Тодор 

Каблешков – български национал 

революционер, участник в Априлското 

въстание, автор на Кървавото писмо 

/1851–1876/. 

- 135 г. от рождението на Хю Лофтинг – 

американски писател от английски 
произход, автор на книги за деца (1886 

– 1947) 

-  165 г. от рождението на Райна 

Княгиня – българска учителка, ушила 

знамето на Априлското въстание 

/1856–1917/. 

- 265 г. от рождението на Волфганг 

Амадеус Моцарт – австрийски 

композитор /1756–1791/. 

-  155 г. от рождението на Ромен Ролан – 

френски писател, пацифист, биограф, 

романист, музиковед и обществен деец 
/1866–1944/. 
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НЧ“П.Славейков1871” 
Председател, 

Организатор, 

Директор ДШИ, 

Ръководители на худ. 

състави 

тел. 0677/62573 

0897814614 

chitalishte_tryavna@abv.bg 

Февруари Отбелязване 148 г. от обесването  на Васил 

Левски 

 

Гостуване на Театрален колектив в град 

Свищов 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай: 

- 135 г. от рождението на Людмил 

Стоянов – български писател, 

публицист, литературовед /1886–1973/. 
- 235 г. от рождението на Вилхелм Грим 

– германски филолог и литератор, 

автор на приказки и поговорки /1786–

1859/. 

- 180 г. от рождението на Огюст Реноар 

– френски художник, представител на 

импресионизма /1841–1919/. 

- 160 г. от рождението на Фердинанд I 

Български, княз и цар на България, 

Барелефа на В.Левски 
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обявил нейната Независимост /1861–

1948/. 

 

 

Март  

Отбелязване деня на самодееца – 1 март 

 

3 март – участие в градските тържества на 

всички колективи по случай 143 г. от 

подписването на Санстефанския мирен 
договор и освобождаването на България от 

османско владичество 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

- 95 г. от рождението на Иван Давидков 

– български поет, белетрист и есеист 

/1926–1990/. 

- 95 г. от рождението на Дарио Фо – 

италиански драматург, театрален 

режисьор, киноактьор, комедиант, 

певец, художник и композитор. 

Носител на Нобелова награда за 
литература 1997 г. /1926–2016/ 

- 110 г. от рождението на Тенеси 

Уилямс – американски драматург 

/1911–1983/. 

- 85 г. от рождението на Марио Варгас 

Льоса – перуански писател, публицист, 

Нобелов лауреат /1936/.  

- 425 г. от рождението на Рене Декарт – 

френски философ, математик, физик и 

физиолог /1596–1650/. 

 
 

НЧ”П.Славейков1871” 

 

 

Пред сградата на  

Община Трявна 
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Април  

26 април – Гостуване на Театрален колектив в 

град Поморие 

 

22-25 април – Международен фестивал за 

стари градски, туристически и патриотични 

песни 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 145 г. от рождението на Кръстьо 

Сарафов – български драматичен 

артист /1876–1952/. 
- 200 г. от рождението на Шарл Бодлер 

– френски поет, критик и преводач, 

предтеча на символистите /1821–1867/.  

- 155 г. от основаването на българско 

читалище в Цариград през 1866 г. 

-  60 г. от първия полет с космически 

кораб около Земята с космонавт Юрий 

Гагарин, СССР  /1961/. 

- 200 г. от рождението на Георги Сава 

Раковски – български национал 

революционер, писател, публицист, 
историограф и етнограф /1821–1867/. 

- 145 г. от Априлското въстание, 

избухнало преждевременно на 20 

април в Копривщица и организирано 

от Гюргевския революционен комитет 

/1876/. 

- 155 г. от рождението на Пенчо П. 

Славейков – български поет и 

преводач /1866–1912/. 
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Май Годишен концерт на Школа по изкуствата 

„Янко Мустаков“  посветен на 265 г. от 

рождението на Волфганг Амадеус Моцарт и 

150 г. от рождението на Панайот Пипков – 

български композитор  

 

Участие в тържествата на 9 май – . 71 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 

 

24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост с 

участието на детски танцов състав 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай 

- 175 г. от рождението на Хенрик 
Сенкевич – полски писател, автор на 

исторически романи /1846–1916/. 

- 165 г. от рождението на Зигмунд 

Фройд – австрийски невропатолог и 

психоаналитик /1856–1939/. 

- 130 г. от рождението на Михаил 

Булгаков – руски писател /1891- 1940/. 

- 145 г. от рождението на Иван Христов 

Кирилов – български белетрист и 

драматург, автор на творби за деца 

/1876–1936/. 
- 155 г. от рождението на д-р Кръстьо 

Кръстев – български писател, 

публицист, преводач, общественик, 

участник в литературния кръг 

„Мисъл“  /1866–1919/. 

 

 

Паметник на загиналите 

във войните тревненци 
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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 

- 145 г. от гибелта на Христо Ботев – 

гениален български поет и 

революционер /1848–1876/. 

- 415 г. от рождението на Пиер Корней – 

френски писател, виден представител 
на трагедията от епохата на 

класицизма /1606–1684/. 

- 155 г. от рождението на Стоян 

Михайлов Попов /Чичо Стоян/ – 

български детски поет и хуморист 

/1866–1939/. 

- 85 г. от рождението на Красимир 

Кюркчийски – български  композитор 

и диригент, творчеството му е 

свързано с българския фолклор /1936–
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2011/. 

-  160 г. от излизането на сборник 

„Български народни песни“ на братя 

Димитър и Константин Миладинови 

/1861/. 

Юли Международен фолклорен фестивал “Трявна 

2021”  

 

Турне на ТА “Трявна”  

 
Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 375 г. от рождението на Готфрид 

Лайбниц – германски философ, 

математик, дипломат, библиотекар и 

юрист, предшественик на 

математическата логика /1646–1716/. 

- 400 г. от рождението на Жан дьо 

Лафонтен – френски баснописец 

/1621–1695/.  

- 150 г. от рождението на Марсел Пруст 

– френски писател, поет, есеист  

/1871–1922/. 
- 125  г. от рождението на Арчибалд Дж. 

Кронин – шотландски писател и лекар 

/1896–1981/. 

- 120 г. от рождението на Илия Бешков 

– български художник, карикатурист и 

илюстратор /1901–1958/. 

- 165 г. от рождението на Бърнард Шоу 

– ирландски писател – драматург, 

есеист, театрален критик, общественик 

и пътешественик /1856–1950/. 
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Август 1-10 август - Трявна Арт Фестивал 
 

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 

- 85 г. от рождението на Стефан Цанев – 

български  поет и драматург /1936/. 

- 250 г. от рождението на Уолтър Скот – 

шотландски писател на исторически 
романи /1771–1832/. 

- 135 г. от рождението на Дора Габе – 

българска писателка и преводачка 

/1886–1983/. 

-   85 г. от рождението на Никола 

Гюзелев – български оперен певец, бас 

/1936–2014/. 

- 150 г. от рождението на Леонид 

Андреев – руски писател, белетрист и 

драматург /1871–1919/. 
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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- 113 г. от провъзгласяване на 

независимостта на  България 

 

От 3 до 6 септември -Театрални празници 
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Трявна 2021 г 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

 

- 125 г. от рождението на Сергей 

Румянцев – поет  и журналист /1896–

1925/. 

- 180 г. от рождението на Антонин 

Дворжак – чешки композитор /1841–

1904/. 
- 190 г. от рождението на Вилхелм 

Раабе – германски белетрист /1831–

1910/. 

- 80 г. от рождението на Станислав 

Стратиев – български драматург и 

сценарист /1941–2000/. 

- 115 г. от рождението на Дмитрий Д. 

Шостакович – руски композитор, 

професор, пианист и педагог /1906–

1975/. 

- 100 г. от рождението на Станислав 
Херман Лем – полски писател, творил 

в областите научна фантастика, 

философия и сатира /1921–2006/ 

- 80 г. от рождението на Анна Томова-

Синтова – българска оперна певица 

/1941/. 

- 100 г. от смъртта на Иван Вазов – 

български народен поет и писател 

/1850–1921/. 

- 125 г. от рождението на Франсис Скот 

Фицджералд – американски писател 
/1896–1940/. 

- 135 г. от рождението на Ран Босилек – 

български писател, поет и преводач  

/1886–1958/. 

- 100 г. от рождението на Николай 

Зидаров – български поет и публицист 

/1921–2007/. 
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Читалищната библиотека 

Октомври  

Участие на Театралния състав  и  деца от 

Школа по изкуствата в тържества в град 

Виница, Македония 

 
Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 145 г. от рождението на Димитър 

Полянов – български поет и преводач 

/1876–1953/. 

- 140 г. от рождението на Димитър 

Подвързачов – български поет и 

преводач, редактор на редица 

списания /1881–1937/. 

- 125 г. от основаването на Национална 

художествена академия през 1896. 

Създадена първоначално като 
Държавно рисувално училище /1896/. 

- 235 г. от рождението на летописеца 

поп Йовчо /1786 – 1855/ 

- 140 г. от рождението на П. Г. Удхаус – 

английски хуморист /1881– 1975/. 

- 165 г. от рождението на Оскар Уайлд – 

английски писател от ирландски 

произход (1856-1900) 

- 210 г. от рождението на Ференц Лист – 

унгарски композитор, пианист и 
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диригент /1811–1886/. 

- 140 г. от рождението на Стилиян 

Чилингиров – български писател, 

историк и етнограф, директор на 

Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ в София /1881–

1962/. 

- 150 г. от рождението на Пол Валери – 

френски поет, есеист и литературен 

критик /1871–1975/. 
 

Ноември 1 ноември – Ден на народните будители 

 

Витрини в читалищната библиотека послучай 

- 110 г. от рождението на Анри Троая – 

френски писател (биограф, романист) 

и историк  /1911–2007/. 

- 115 г. от рождението на Емил Коралов 

– български писател /1906–1986/. 

- 220 г. от рождението на Винченцо 

Белини – италиански композитор 

/1801–1835/. 
-   200 г. от рождението на Ф. М. 

Достоевски – руски писател-белетрист 

/1821–1881/. 

- 150 г. от рождението на Панайот 

Пипков – български композитор и 

капелмайстор, поставил началото на 

българската професионална музика, 

автор на химна „Върви народе 

възродени“ /1871–1942/. 

- 195 г. от рождението на Карло Колоди 

– италиански белетрист и публицист 
/1826–1890/. 

- 140 г. от рождението на Стефан Цвайг 

– австрийски писател, белетрист 

/1881–1942/. 
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Декември Празничен  концерт по повод 150 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 сокай“, детски танцов състав, 

театрален колектив 
 

Участие на ТА „Трявна“ в коледен концерт в 

гр. Габрово заедно със ТА „Сивек“ Габрово,  

ТА „Развитие 1870“ Севлиево и НЧ“Габрово 

2002“ 

 

Коледен концерт на хор „Еуфоника“ 

 

Витрина в читалищната библиотека послучай   

- 125 г. от рождението на Петко Груев 

Стайнов – български композитор и 
пианист /1896–1977/. 

- 120 г. от рождението на Уолт Дисни – 

американски аниматор, филмов 

продуцент, сценарист и режисьор 

/1901–1966/. 

- 200 г. от рождението на Николай А. 

Некрасов – руски писател, поет и 

публицист /1821–1877/.  

- 200 г. от рождението на Гюстав 

НЧ”П.Славейков1871” 
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Флобер – френски писател, белетрист 

/1821–1880/. 

- 125 г. от рождението на проф. Христо 

Вакарелски – български етнограф и 

фолклорист /1896–1979/. 

 

 

              *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. 

 

 

 

През 2021 г. се навършват : 
 

 

 

 

 150 години от основаването на НЧ „П.Славейков 1871“ 

  155 г. от рождението на Пенчо П. Славейков – български поет и преводач 

 165 г. от рождението на Райна Княгиня – българска учителка, ушила знамето на 

Априлското въстание.  

 145 г. от Априлското въстание, избухнало преждевременно на 20 април в 

Копривщица и организирано от Гюргевския революционен комитет /1876/. 

 235 г. от рождението на летописеца поп Йовчо /1786 – 1855/ 

 1340 г. от създаването на българската държава през 681 г. 

 650 г. от основаването на Търновската книжовна школа, обобщила и завършила 

духовните усилия на българското средновековие /1371/. 

 165 г. от създаването на първите български читалища . 

 165 г.  от създаването на Българския театър. Първата театрална постановка е 

представена в Шумен на 15 август 1856 г. 

 155 г. от издаването на първите печатни библиотечни каталози от Петко Р. 

Славейков /1866/. 

 150 г. от излизането на първото българско детско списание „Пчелица“ през 1871 г., 

редактирано от Петко Р. Славейков. 

 

 

 

 

 

                             

 

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

                                         /Илия Сираков/                                                     


