
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ  В ОБЩИНА 

БРУСАРЦИ  ПРЕЗ  2015  ГОДИНА 
 
№ Читалище 

 и населено място 
Дейности по библиотечната работа, любителско художествено творчество и културно-

масови изяви 
1. НЧ „Просвета-

1891” 
гр. Брусарци 

ЯНУАРИ 
-21.01.2015 г. „Бабин ден”-пресъздаване на народния обичай. Кулинарна изложба – 
„Вкусотийките на баба” и веселие. 

-Детска работилница „Сръчни ръце”- за изработване на мартенички, картички , украса за 1 и 
8 март. 

ФЕВРУАРИ 
-14.02.2015 г. Трифон Зарезан. Дегустация на домашно вино, честване на именници. 

-19.02.2015 г. Васил Левски и патриотизмът в днешно време – лектория, викторина в 
компютърната зала, съвместно с ученици. 

 -По проект „Глобални библиотеки” – безплатно обучение на граждани от всички възрасти 
по компютърна грамотност. 

МАРТ 
-01.03.2015 г. Конкурс за автентична и оригинална мартеница и поздрав към децата от ОДЗ 
„Синчец” гр.Брусарци. 

-08.03.2015 г.  „Четем заедно” –стихове за майката, поздрав от учениците от трети клас и 
изложба  в пенсионерския клуб –„Българска везба и шевица”.Женско парти. 

-08.03.2015 г. Изложба на гоблени „Магията на женските ръце”. 

АПРИЛ 



-04.04.2015 г. Седмица на детската книга – „В чудния свят на приказката” с ученици от 
начален курс. Маратон на четенето. 

-04.04.2015 г. Обичай „Лазаруване”-придружен с много песни, обхождане по домовете от 
млади момичета. 

-12.04.2015 г. Великденски празници – изложба от писани яйца, народно веселие, концерт на 
самодейци. 

-22.04.2015 г. – Ден на земята. Изработване на предмети от природни и отпадъчни 
материали с ученици от начален курс 

-Участие на фолклорна група „Авлига” във фолклорен събор „Свидня” с.Георги Дамяново 

МАЙ 
-24 май – честване на българската просвета и култура и славянската писменост, съвместно 
със СОУ „Христо Ботев” гр.Брусарци 

-Запознаване на първокласниците с  библиотеката на читалището - „Добре дошли в дома на 
книгата” – права и задължения на читателя 

ЮНИ 
-1 юни – Ден на детето- куклен театър 

-Участие на фолклорна група „Авлига” на фолклорните събори „Багачина пее и танцува”, 
„Жива вода” – Димово, Торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” с.Чупрене., 
фестивал на люителското творчество „Пей и танцувай за Бутан” 

-24.06.2015 г. – Еньовден – на чаша билков чай 

ЮЛИ 
-„Приказно лято в библиотеката”- литературни викторини, верижни четения, илюстрации на 



приказки,занимателни игри. 

-Участие на фолклорна група „Авлига” на фолклорен събор „Пей, танцувай и на Зелени дел 
се любувай” – гр.Вършец. 

АВГУСТ 
-Празник на гр.Брусарци – участие на самодейците. 

-12-15.08.2015 г. – участие в ХІ Национален събор на българското народно творчество – 
Копривщица 2015 г. 

СЕПТЕМВРИ 
-22 септември - Ден на независимостта на България 

-Участие на фолклорна група „Авлига” в НФФ „Море от ритми” гр.Балчик. 

ОКТОМВРИ 
-01.10.2015 г. Ден на възрастните хора и музиката- празник на дарованието в трета възраст 
”Свирим, играем и пеем да не стареем”  

-Участие на фолклорна група „Авлига” във фолклорен фестивал „Песни и танци от 
Златията” – Вълчедръм. 

НОЕМВРИ 
-01.11.2015 г. Ден на будителите – презентация с ученици. 

-21.11.2015 г. – Ден на християнското семейство – конкурс на детска рисунка „Моето 
семейство”. 

ДЕКЕМВРИ 
-24.12.2015 г. „Бъдни вечер”- пресъздаване на обичая , изложба на ястия за този ден. 

Съвместно с детска фолклорна група с ръководител  Р. Цветанова  и  пенсионерски клуб. 



 
-25.12.2015 г. Коледни празници – среща с Дядо Коледа, раздаване на подаръци и торта и 
празнична програма. 

2. НЧ „Събуждане- 
1899” 
с. Василовци 

ЯНУАРИ  
Празнична седянка с традиционен ритуал и литературна програма, посветена на       Бабин 
ден – Ден на родилната помощ      
 
ФЕВРУАРИ  
14 февруари – Ден на влюбените – поетично-музикална вечер на Клуба на творците          
Тържествено честване на годишнината от смъртта на Васил Левски 
 
 МАРТ 
 Посрещане на Баба Марта – празник за ЦДГ и начален курс на ОУ”П. Р. Славейков” с 
куклен етюд  
 
1 март – Ден на любителското творчество – среща коктейл на любителите-творци с            
литературно-музикална програма 
 
Тържествен концерт, посветен на 3-ти март – национален  празник  
 
8 март – празнична седянка 
 
Куклен етюд за пролетта 
 
АПРИЛ 
8 април – Ден на ромите – музикална вечер 
 
Лазарица – традиционен ритуал  
 
Цветница – участие в общоселски празник  
     



Великден – изложба „Перашки” 
 
МАЙ 
Честване 125 г. от рождението на Чудомир – литературно четене 
         
24 май – 1200 г. от рождението на Св. Методий – тържествено честване           
 
„Хопчо не може да чете” – представление на кукления театър 
 
ЮНИ 
1 юни – Международен ден на детето – изложба на детски рисунки 
 
Честване на 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – рецитал           на 
Ботеви творби 
            
VІІІ фолклорен събор „Багачина пее и танцува”2015  
 
Общоселски събор – участие в общоселски празник   
            
ЮЛИ  
Участие на любителски състави от читалището в национални и международни            
фолклорни фестивали  
 
Мултимедийни прожекции на филми – приказки за най-малките 
 
АВГУСТ 
Участие на любителски състави от читалището в национални и международни               
фолклорни празници и фестивали 
                         
Участие в тържествата по повод празника на гр.Брусарци    
 



 СЕПТЕМВРИ 
130 години от Съединението на България – конкурс за есе на тема „Съединението             
прави силата” 
 
 Участие в тържество, посветено на Първия учебен ден – съвместно с ОУ „П.Р.          
Славейков”  
 
ОКТОМВРИ 
1 октомври – Ден на музиката и поезията : Поетично – музикална вечер с участието          на 
членове на Клуба на творците при читалището 
 
Празнична седянка с литературно-музикална програма, посветена на Деня на възрастните 
хора 
                 
НОЕМВРИ 
1 ноември – Ден на народните будители – тържествено честване  
 
Участие в общоселско честване на Деня на героите, загинали във войните  - Мъжка 
задушница – поднасяне на венци на паметника 
 
ДЕКЕМВРИ             
Представление на кукления театър по повод на коледните празници    
 
Коледна приказка – коледно тържество за най-малките                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. НЧ „ИСКРА – 
1903г.” 
с.Крива бара 

ЯНУАРИ          
06.01.2015 г. – Богоявление – шествие след службата до реката /хвърляне  на кръста/ 
13.01.2015 г.  - Ден на българското кино 
21.01.2015 г.  - Бабин ден 
ФЕВРУАРИ     
19.02.2015 г. -  Годишнина от смъртта на Васил Левски – изготвяне на витрина за живота и 



дейността на Левски 
МАРТ              
01.03.2015 г. -  Баба Марта – раздаване на мартеници и училището и детската градина 
03.03.2015 г. -  Национален празник на България – поднасяне на цветя пред  паметника 
08.03.2015 г.  - Международен ден на жената 
22.03.2015 г.  - Първа пролет – дискотека за учениците 
АПРИЛ           
02.04.2015 г. - Международен ден на детската книга 
04.04.2015 г.  - Лазаруване – обикаляне по домовете 
 
МАЙ                
10.05.2015 г. - Посещения в библиотеката - ученици от 1 и 2 клас –  запознаване с 
библиотеката и библиотечния фонд 
24.05.2015 г. - Ден на славянската писменост и култура. Събор на селото – културна 
програма и хора на площада 
                                                    
ЮНИ               
01.06.2015 г. - Ден на детето 
07.06.2015 г. -Откриване месеците на детската книга – витрина с детски книги, които децата 
трябва да прочетат 
НОЕМВРИ      
01.11.2015 г. - Ден на народните  будители 
 
ДЕКЕМВРИ                              
Коледни и новогодишни празници – тържества и дискотека 
 

4. НЧ „Христо Ботев- 
1929г.”  
с.  Дондуково 

ЯНУАРИ 

21.01.2015 г. – Ден на родилната помощ. Бабин ден – изложба, посещение при бебе, обяд 

ФЕВРУАРИ 



14.02.2015 г. – На чаша вино – дегустация на вино 

19.02.2015 г. – Презентация за живота и дейността на Васил Левски 

МАРТ   

01.03.2015 г. – посрещане на Баба Марта. Изработване на мартеници 

Ден на самодееца, коктейл и литературна програма 

03.03.2015 г. - Национален празник на България – литературно-музикална програма 

08.03.2015 г. -  Международен ден на жената – изложба на ръкоделие, официален обяд 

АПРИЛ 

04.04.2015 г. – Лазаруване 

05.04.2015 г. - Комичане 

12.04.2015 г. – Великден – изложба на перашки 

 МАЙ 

24.05.2015 г. – Ден на славянската писменост и култура 

 ЮНИ  

01.06.2015 г. – Международен ден на детето – изложба на рисунки, литературна програма 

НОЕМВРИ 

01.11.2015 г. – Ден на народните будители – тържествено събрание, коктейл 



21.11.2015 г. – Ден на християнското семейство 

ДЕКЕМВРИ 
24.12.2015 г. – Бъдни вечер – изложба на блюда 
Коледа – тържество, посрещане на коледари 

5. НЧ „Светлина-
1927” 
с. Смирненски 

ЯНУАРИ 
21.01.2015 г. - Бабин ден 
 
ФЕВРУАРИ  
19.02.2015 г. - 142 години от гибелта на Васил Левски 
 
МАРТ 
01.03.2015 г. - Подреждане на изложба с мартеници, ден на самодееца     
08.03.2015 г. – Осми март                                              

      22.03.2015 г. - Посрещане на пролетта      

  АПРИЛ 
01.04.2015 г. - Седмица на детската книга, маратон на четенето  
04.04.2015 г. - Лазаруване  
10.04.2015 г. - Великден, боядисване на яйца и изложба  
 
МАЙ 

21. 24.05.2015 г. - Ден на българската просвета и култура  

ЮНИ  
01.06.2015 г. - Международен ден на детето, изложба на рисунки, игри на открито, 
разрязване на торта  
 
АВГУСТ 
29-30.08.2015 г. - Традиционен събор на селото  
 



СЕПТЕМВРИ  
06.09.2015 г. - Отбелязване Съединението на България  

22. 22.09.2015 г. - Отбелязване Независимостта на България  

НОЕМВРИ 
01.11.2015 г. - Ден на Народните будители  
 
ДЕКЕМВРИ 
24.12.2015 г. - Посрещане на Коледа с деца, тържество с жителите на селото  

6. НЧ „Кирил и 
Методий-1927” 
с. Киселево 

08.01.2015 г. – Бабин ден – тържество с бабите от селото 
08.03.2015 г.- Ден на жената – отпразнуване с дамите  от селото 
21.03.2015 г. - Първа пролет – откриване на пролетта 
04.04.2015 г. - Лазаров ден – провеждане на обичая лазаруване 
05.04.2015 г. – Цветница – провеждане на обичая комичане 
12.04.2015 г. – Великден – изложба на яйца 
02.05.2015 г. - Събор на селото – провеждане на тържество с оркестър 
24.05.2015 г. -  Ден на българската писменост – презентация за създателите на българската 
писменост 
01.06.2015 г. – Международен ден на детето – провеждане на парти с децата 
Месец юли – маратон по четене на книги 
Месец август – маратон по четене на книги 
01.11.2015 г. - Ден на Народните будители – презентация за народните будители 
25.12.2015 г. – Коледа – провеждане на обичая коледуване с пиеса и тържество 
31.12.2015 г. – Нова година – провеждане на тържество с томбола 

 
7. 

НЧ „просвета-
1935” с. Буковец 

21.01.2015 г. - Бабин ден - Избират от между жените най-възрастната за „баба”, която води 
цялото тържество – раждането на бебе, къпането и т.н. Дарява се „бабата” с много подаръци. 
Празненството завършва с много песни, танци и игри. 
 
14.02.2015 г. – Трифон Зарезан - На него присъстват всички, които гледат лозя, 
произвеждат вино, което се донася за дегустация и се оценява от жури, раздават се награди. 
С музика и хоро „Трифон Зарезан” повежда хората към лозето в което се зарязва лоза, 



полива се за берекет и от лозови пръчки се оплита венец.  
 
08.03.2015 г. – Празнуване на 8-ми Март се отбелязва с участието на оркестър, организира 
се изложба на торти, сладкиши и баници, които се оценяват от компетентното жури.  
 
22.03.2015 г. – Празник на пролетта Като всеки празник е посещаван от много хора. 
Правят се изложби на носии и гоблени и плетива. Много носии се обличат и се оценяват от 
жури, за най-стара носия се дава награда. 
 
06.05.2015 г. – Гергьовден  /Събора на селото/ - На този празник се събира цялото село с 
роднини и приятели. Както всеки празник преминава с веселие, песни, танци и оркестър. 
 
25.12.2015 г. – Коледа – Най очакваният празник от малки и големи. Дядо Коледа разнася 
подаръците за най малките жители и с това допринася за коледното настроение по техните 
домове и за възрастните. Украсява се коледното дърво с много разноцветна украса, 
направена от самите деца. 

 


