
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 1871” ГР. ТРЯВНА  

ЗА 2022 г. 
 

 

Месец Дейности Място на 

провеждане 

Организатор, 

контакти 
 

Януари 

 

*Репетиционни дейности на съставите - 2 пъти 

седмично (Танцов ансамбъл, детски танцов 

състав, театрален състав, хор ”Еуфоника”) 

*Редовни часове на ДШИ “Я.Мустаков” 

*Редовна работа на библиотеката с читатели 

  

Витрини в читалищната  библиотека по 

случай: 

 100 г. от рождението на Блага 

Димитрова /1922-2003/, поетеса, 

романистка, преводачка, лит. критик и 

политик 

 130 г. от рождението на Джон Роналд 

Руел Толкин – британски писател, 

смятан за основател на жанра фентъзи 

(1892 – 1973) 

 90 г. от рождението на Умберто Еко-  

италиански писател, философ-семиотик 

и медиевист, най-известен със своите 

романи и есета (1932-2016) 

 400 г. от рождението на Жан-Батист 

Молиер - френски драматург, режисьор 

и актьор, майстор на комичната сатира 

(1622-1673) 

 140 г. от рождението Алън Милн - 

английски писател, известен с книгите 

си за Мечо Пух (1882– 31.01.1956) 

  100 г. от рождението на Цветан 

Ангелов - български детски писател 

(1922-1982) 

 

 

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 149 г. от обесването  на Васил 

Левски 

 

Витрина в читалищната библиотека по случай: 

 210 г. от рождението на Чарлз Дикенс - 

английски писател (1812-1870) 

 185 г. от смъртта на Александър 

Пушкин - руски - поет, и белетрист 

(1799-1837) 

 170 г. от смъртта на Николай Гогол - 

руски писател от украински произход 

(1809-1852) 

 180 г. от рождението на Карл Май - 

германски писател и поет (1842 – 1912) 

 220 г. от рождението на Виктор Юго – 

френски поет, писател, драматург, 

романист, художник (1802-1885)  

 115 г. от рождението на Емилиян Станев 

– български  писател (1907-1979) 

 

 

Барелефа на В.Левски 
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Март 

 

Отбелязване деня на самодееца – 1 март 

 

3 март – участие в градските тържества на 

всички колективи по случай 144 г. от 

подписването на Санстефанския мирен 

договор и освобождаването на България от 

османско владичество 

 

Витрина в читалищната библиотека по случай: 

 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев - 

български революционер (1850-1872) 

 180 г. от смъртта на Стендал - френски 

писател (1783-1842) 

 135 г. от рождението на Димчо 

Дебелянов - български поет, автор на 

лирични и сатирични стихотворения 

(1887-1916) 

 140 г. от рождението на Корней 

Чуковски - руски писател, критик, 

преводач и очеркист (1882-1969) 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 

Пред сградата на  

Община Трявна 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Април 

 

Гостуване на Театрален колектив в град 

Поморие 

 

Концерт на ТА „Трявна“ 

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 290 г. от рождението на Йозеф Хайдн – 

австрийски композитор (1732-1809) 

 110 г. от рождението на Парашкев 

Хаджиев – български композитор (1912-

1992) 

 570 г. от рождението на Леонардо да 

Винчи - знаменит италиански 

архитект,изобретател, инженер, 

скулптор и художник (1452-1519) 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

тел. 0677/62573 

0897814614 

chitalishte_tryavna@abv.bg 

 

Май 

 

Годишен концерт на Школа по изкуствата 

„Янко Мустаков“  посветен на 180 г. от 

рождението на Янко Мустаков и 195 г. от 

смъртта на Лудвиг ван Бетхо вен 

 

Участие в тържествата на 9 май – . 72 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 и клас по 

народно пеене 

 

Витрина в читалищната библиотека по случай: 

 125 г. от смъртта на Алеко 

Константинов - български писател и 

общественик (1863-1897) 

 130 години от написването на 

стихотворението “Върви, народе 

възродени” от Стоян Михайловски 
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/1892/, Русе 

 110 г. от рождението на Яна Язова – 

българска поетеса, белетристка и детска 

писателка (1912-1974) 

 

 

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” 

 

Участие на Театралния състав в гр. Хисаря 

 

Витрина в читалищната библиотека по случай: 

 110 години от смъртта на Пенчо 

Славейков /1866 – 1912/, бълг. поет 

 150 години от рождението на Антон 

Страшимиров /1872-1937/, бълг. писател 

 

 
НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Юли 

 

Международен фолклорен фестивал “Трявна 

2022”  

 

Турне на ТА “Трявна”  

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 145 г. от рождението на Елин Пелин – 

български писател (1877-1949) 

 185 г. от рождението на Васил Левски – 

български революционер, национален 

герой (1837-1873) 

 220 г. от рождението на Александър 

Дюма -  френски писател – романист 

(1802-1870) 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Август 

 

1-10 август - Трявна Арт Фестивал 

 

Участие на ТА „Трявна“ в Международен 

фолклорен фестивал в град Китен 

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 95 г. от смъртта на Стоян Михайловски 

- български писател и общественик, 

политик (1856-1927) 

 120 г. от рождението на Ангел 

Каралийчев – български детски писател 

и преводач (1902-1972) 

 160 г. от рождението на Клод Дебюси – 

френски композитор (1862-1918) 

 

 
  НЧ ”П.Славейков1871” 
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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- 114 г. от провъзгласяване на 

независимостта на  България 

 

 
НЧ ”П.Славейков1871” 
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От 3 до 6 септември -Театрални празници 

Трявна 2022 г 

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 

 200 г. от рождението на Добри 

Чинтулов /1822-1886/, поет 

 80 г. от рождението на Христо 

Недялков/1932/, хоров диригент и 

композитор 

 475 г. от рождението на Мигел де 

Сервантес - испански романист, 

драматург и поет (1547-1616) 

 

 

 
 

Читалищната библиотека 

 

Октомври 

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 125 г. от рождението на Иля Илф - 

руски писател-сатирик (1897-1937) 

 120 г. от рождението на Фани Попова - 

Мутафова – българска писателка и 

преводачка, автор на романи с 

исторически сюжети (1902-1977) 

 155 г. от смъртта на Георги Стойков 

Раковски - български революционер, 

журналист (1821-1867) 

 85 г. от смъртта на Йордан Йовков – 

български писател, класик (1880-1937) 

 240 г. от рождението на Николо 

Паганини - италиански композитор, 

виртуозен цигулар (1782-1840) 

 

 
Читалищната библиотека 
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Ноември 

 

1 ноември – Ден на народните будители 

 

Участие на детските формации в празниците 

посветени на 195 г. от рождението на Петко Р. 

Славейков 

 

Витрини в читалищната библиотека по случай: 

 125 г. от рождението на Асен 

Разцветников  – български поет и 

преводач (1897-1951) 

 135 години от рождението на Самуел 

Маршак /1887-1964/руски преводач и 

критик, автор на творби за деца 

 115 г. от рождението на Астрид 

Линдгрен – шведска писателка за деца 

(1907-1998) 

 195 г. от рождението на Петко Р. 

Славейков - български поет, публицист, 

фолклорист и политик (1827-1895) 

 355 г. от рождението на Джонатан 

Суифт – ирландски писател и публицист 

(1667-1745) 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 

 

 

 

 

 

Читалищната библиотека 
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Декември 

 

Празничен  концерт и изложба посветени на 

175 години Тревненска книгохранителница 

 

Коледен концерт на ТА „Трявна“, заедно със 

ТА „Сивек“ Габрово,  ТА „Развитие 1870“ 

Севлиево и НЧ “Габрово 2002“ 

 

Коледен концерт на хор „Еуфоника“ 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ ”П.Славейков1871” 

тел. 0677/62573 

0897814614 

chitalishte_tryavna@abv.bg 






