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ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА
РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА
КРУШАРИ

Приета с решение № 14/139 от 15.12.2016 г. на Общински съвет- Крушари

ВЪВЕДЕНИЕ
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културнопросветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни
задачи. Съгласно Закона за народните читалища те са юридически лица с
нестопанска цел. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица
без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи
и етническо самосъзнание.
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община
Крушари се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните
читалища, въз основа на направените от читалищата в община Крушари,
предложения за дейността им през 2017 г.
Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност
в община Крушари има за цел да обедини усилията за развитието и
утвърждаването на читалищата, като важни обществени институции,
реализиращи културната идентичност на общината и да засили ролята им,
като образователни и информационни центрове.
І. ЦЕЛИ
1. Задоволяване потребностите на жителите на общината, свързани с
развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната
дейност;
2. Запазване на националните традиции, ценности и фолклор;
3. Осигуряване на достъп до информация и интернет;
4. Обогатяване на библиотечния фонд и подобряване на дейността на
библиотеките;
5. Развитие на ползотворно сътрудничество между читалищата на
територията на община Крушари;
6. Създаване на условия за развитие и организационно укрепване на
читалищата;
7. Формиране на читалището като място за общуване и контакти,
реализиране на успешни социални практики, повишаване ролята му в
социалната и културна интеграция на различните социални и етнически
общности;
8. Активно сътрудничество с общинска администрация и бизнеса.

ІІ. ДЕЙНОСТИ
Основните дейности на читалищата в Община Крушари са свързани с
популяризиране на културно- историческото наследство, търсене на
иновативни форми за привличане на младите хора, изхождайки от техните
интереси и потребности, библиотечното дело, запазване и развитие на
духовните културни ценности на гражданското общество, събиране и
разпространяване на знания за родния край /проучване, възстановяване и
съхраняване на обичаи и традиции, отразяващи спецификата на населеното
място/; отбелязване на национални и местни исторически дати и годишнини–
провеждане на срещи, изложби, концерти.

В настоящият раздел са включени годишните програми за всяко
читалище от община Крушари за 2017 г.
НЧ „Йордан Драгнев – 1894”, село Крушари
Българските читалища имат предимството на институция, която е
неизменна в облика на страната- и когато се представя българската традиция и
идентичност, и когато се чертае стратегия за бъдещо развитие. Тази позиция се
корени не само във вековното развитие на тази изконна българска институция,
но преди всичко в жизнената устойчивост на идеите, които тя носи.
Читалището се управлява от общо събрание, настоятелство и
проверителната комисия, като върховен орган е общото събрание, състоящо се
от всички членове на читалището, имащи право на глас. Съгласно чл. 14, ал. 2
от Закона за народните читалища решенията на общото събрание са
задължителни за другите органи на читалището.
Предложенията за читалищната дейност в община Крушари за 2017 г. е
създадена в изпълнение на чл. 26а, ал.1 от ЗНЧ, въз основа на направените
предложения от щатните служители и читалищното настоятелство при
културната институция. Съобразени са със стратегическите документи за
развитие на общината.
Основните дейности на читалището в с. Крушари са свързани с
библиотечното дело, развиване на любителското художествено творчество,
съхранение и доразширяване на самодейните групи и клубове по интереси,
културни дейности- работа с всички възрастови и социални слоеве от
населението- концерти, чествания, детски и младежки дейности.
Библиотечния фонд на НЧ „Йордан Драгнев-1894― наброява 11 478 тома
библиотечни документи и книги. Той е съвкупност от библиотечни колекции и
бази данни, които включват разнообразни по вид и съдържание публикувани
документи, организирани в отделни раздели, с научна и информационна
стойност. Подновяван е няколкократно през изминалата година от дарения,
средства на институцията и такива по Проект.
НЧ „Йордан Драгнев– 1894‖ поддържа Информационен център към
Фондация „Глобални библиотеки―. Създадена е Музейна сбирка, която включва
материали и вещи от миналото и настоящето на населеното място, свързани с
местната култура и традиции.Към читалището функционира разкрития по
проект на община Крушари „Туристически информационен център―, във връзка
с който на институцията са предоставени техника, носии, посетителски пейки и
маси, шатри и др., които имат за цел да подпомогнат цялостната дейност. По
проекта в зала на читалището са изложени археологически експонати и
културни ценности. Към НЧ „Йордан Драгнев– 1894‖ функционират следните
любителски художествени колективи: Певческа група , Група за автентичен
фолклор, Група за стари градски песни,Клуб за народни танци „Василена‖и две
детски танцови формации, Любителски клуб по изработване на картички, Група
„Лазаруване―. През годината са поддържани един корепетитор – музикант
акордеонист за работа с групите. Наемани са периодично музиканти –
гайдари.Привлечен е ученик-гайдар, който представя читалището с
индивидуални и колективни изяви на събори, фестивали и концерти.
Принципите на партньорство между община Крушари и читалището по
отношение приложение на законодателството са: отчетност, публичност,
прозрачност и комуникация.

Основната задача на предложените дейности е да се привлекат местни
самодейци от различни възрастови групи и етноси, които да представят и
запазват характерните обичаи, танци и традиции за региона, да се мотивират,
привлекат и включат в кръжочни и клубни формати с цел ограмотяване и
поддържане на добро образователно и културно равнище.
Работата на културната институция е насочена за:
- Запазване и развитие на духовните културни ценности на гражданското
общество;
- Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови
съвременни форми за тяхното развитие;
- Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и
информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане на
съвременните комуникационни и информационни технологии;
- Осигуряване на възможности за продължаване на традицията.
Заложените работни идеи целят:
- Популяризиране проявите на народното читалище чрез културния афиш на
Община Крушари;
- Участие на творчески колективи на народните читалища в комплексните
културни програми на Община Крушари;
- Мотивиране, стимулиране и подкрепа участието на деца- таланти, живущи на
територията на населеното място;
- Оказване на подкрепа и съдействие при реализиране на значимите културни
събития в общината.
Предложените дейности са стъпка в осъществяването на насоките за
превръщането на читалището в модерен, многопрофилен и многоцелеви
център за култура и образование на територията на Община Крушари.
І. Основни цели на работа:
- Обогатяване на дейността и усъвършенстване на предлагания културен
продукт и услуги;
- Съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и
наследство;
- Утвърждаване на читалището като място за информация, общуване,
успешни социални практики.
1. Работа по проекти:
Фондация „Глобални библиотеки―- Информационен център
Месец

Януари

Дейност, проява
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни
личности с документи и книги от фонда но Библиотеката- 95 години от
рождението на Блага Димитрова и 95 г. от рождението на Цветан Ангелов.
„Бабин ден―- обреден ритуал и организиране на тържество по случай Деня
на родилната помощ, съвместно с пенсионерските клубове и обществени
организации и институции, функциониращи на територията на община
Крушари. Концерт на самодейните групи към НЧ по време на тържеството.
„В света на приказките‖- презентация на приказки и произведения на

именития творец- Алън Милн – „Мечо пух‖, пред ученици от І и ІІ клас на
СУ „Христо Смирненски―, деца от ДГ с. Крушари и младежи от Защитено
жилище.
255г. от написване на „История славянобългарска‖ – включване в
кампанията за преписване, с участието на ученици от СУ „Христо
Смирненски― с. Крушари
„Магията на цветовете―- урок- презентация по изобразително изкуство с
ученици от начален курс, деца от ДГ с. Крушари и младежи от Защитено
жилище.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, пенсионерски клуб, СУ
Отбелязване на Деня на лозаря – „Що е вино, да е благословено!‖
Организиране и дегустация на вина в клуба на пенсионера.
„Един необикновен час по музика―- лектория за видни български
композитори и инструменти.
„Приказният свят на Ран Босилек― (презентация)- гостуват ученици от 1 и 2
клас, СУ „Христо Смирненски―.

Февруари

Презентация за творчеството на Карл Май и Виктор Юго, във връзка с 175
години от рождението на Карл Май и 215 год. от рождението на Виктор
Юго.
Витрини, изложби по случай годишнини от рождението на видни личности
и обесването на Васил Левски.
„Зима край огнището‖ – представяне на традиционни ястия и занятия.
Раздумка в читалището.
Общо отчетно събрание на НЧ.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, пенсионерски клуб, СУ
Отбелязване Деня на самодееца- 1 март - концерт на съставите
Презентация за творчеството на Димчо Дебелянов във връзка с 130години от рождението му.

Март

Представяне на кът с изложени саморъчно изработени мартеници от
любителска група към НЧ; Организиране на базар за разпродажба на
изработени продукти с благотворителна цел.
Организиране на еднодневен литературен клуб по повод 3-ти март,
съвместно със СУ, ДСХ, ЦСРИ, ЗЖ. Прожекция на кратък тематичен
филм.

„Благодаря ти, мамо―- литературно четене и прожекция на кратък филм по
случай 8 март.
„С обич―- изложба на картички и сувенири по случай 8 март.
Концерт на самодейните групи към НЧ в ДСХ с. Добрин
„Пролетни багри―- изложба на рисунки на деца и младежи от СУ, ДГ и ЗЖ.
„Моят любим герой―- пролетен карнавал с учениците от СУ „Христо
Смирненски―.
Витрини, изложби по случай годишнини от рождението на видни личности.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ и СУ
Витрина по повод деня на хумора и сатирата; Провеждане на беседа с
ученици от СУ за усмивката.
Организирано мероприятие по повод Международния ден на ромителитературен клуб, викторина.
„Моят приказен герой―- литературно четене с деца и ученици по повод
седмицата на детската книга.
Здравна беседа „Информирани и здрави‖.
Април

В света на приказките, прожекция на „Любими анимационни герои‖.
„Цветен Великден‖ – лазаруване и изложба от боядисани яйца и рисунки
за деца, ученици и клубове. Празничен концерт.
Седмица на детската книга и изкуства за деца. Организиране на изложба и
литературно четене за деца. Маратон за четене на художествена
литература по повод международния ден на книгата, „Да четем заедно‖.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ и СУ
Празничен концерт и ритуал за здраве и благодат по повод 06.05.
„С дъх на лято―- конкурс за най- добра тематична рисунка с участие на
деца и младежи от училищата, ДГ, ЗЖ на територията на Общината.

Май

Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни
личности.
„Ден на славянската писменост―- еднодневен тематичен литературен клуб
с участие на училища, ДГ и клубове.
Организиране на литературен конкурс на тема „Пътят към Европа― с

участие на ученици от всички училища на общината.
Организиране на дарителска кампания „Подари
професионалния празник на библиотеки и читалища.

книга―

по

повод

„Как да ползваме интернет безопасно‖ – беседа
„Не , на наркотиците‖ - беседа
Да се запознаем с творчеството на Стоян Михайловски, послучай 125 г от
създаването на „Върви народе възродени‖.
„Един ден заедно―- инициатива с доброволци от пенсионерските клубове,
училище и самодейни колективи за един ден с възрастните хора от ДСХ и
младежите от ЗЖ. Подпомагане на ежедневните им дейности.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, площада пред НЧ, ЗЖ и ДСХ
Честване на 1-ви юни- Ден на детето
„Жив е той, жив е…―- отбелязване деня на Ботев с организиран тематичен
литературен клуб и витрина с произведения на твореца
Ритуал по повод „Еньовден―- сплитане на венец и провеждане на ритуала,
заедно с училище, ДГ, клубове.
Юни

„Да почистим родното място‖ – организирано почистване на района, около
културната институция от самодейци и доброволци.
Витрини с творчеството Елин Пелин, по повод 140 год. от рождението му,
Васил Левски- 180 години от рождението му и 75 год. от смъртта на
Никола Й. Вапцаров
Участие на самодейците при НЧ –Крушари в Празника на гърнетата.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, Община Крушари
Участие на съставите и индивидуалните изпълнители в събора „Текето― с.
Александрия, общ. Крушари.

Юли

Да се пренесем в творчеството на Стоян Михайловски и прочетем
приказки от Ангел Каралийчев.
Лятна детска занималня под надслов „Ваканция, здравей!‖.
Лятна работилница „Сръчни ръце‖.

Август

Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, местност „Текето―- с. Александрия
„Стъпки по брега―, „Черно море и неговите обитатели―, „Тайните на

делфините―- презентации и филми по повод Седмицата на морето.
Организиране на летни клубове по занимателни, образователни и спортни
игри за деца и младежи.
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни
личности.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ
132 години от обединението на Източна Румелия с Княжество България;
Витрина с документи и книги. Филм за Добруджа.
Витрини по повод бележити дати и събития през месеца- Ден на
Септември Съединението и Ден на независимостта.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ
Отбелязване на международния ден на музиката и деня на пенсионера.
Поздрав към пенсионерските клубове.
Отбелязване деня на благотворителността. Поздрав към спонсорите и
дарителите на културната институция.
Октомври

Витрини по повод бележити дати и събития, народни обичаи и традиции.
Участие по покана в празничните прояви по случай Деня на Общината.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ, площад пред Читалището
„Вам будители народни―- литературно четене и
творчеството на видни български автори.

презентация

на

Литературен конкурс за есе на тема „Будителят в мен―- участие на ученици
и младежи от общината.
Ноември

Поздрав към хората със специални потребности по повод международния
ден на хората с увреждания.
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни
личности.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ
Изложба на коледни и новогодишни картички, изработени от любителска
група деца.

Декември
Витрини, изложби по случай кръгли годишнини от рождението на видни
личности.

Коледен концерт и коледна кулинарна изложба.
Организирано традиционна изпращане на коледари.
Организатори: НЧ
Място на провеждане: НЧ
Плана за работа с предложените дейности е отворена система и може да
бъде допълван и променян във връзка с културния календар за 2017 г. на
Министерството на културата, както и отправените покани към групите и
съставите за участия в Национални и Международни фестивали и събори.
Предложените дейности са приети и одобрени на заседание на
Читалищното настоятелство.
НЧ „Христо Ботев – 1940”, село Коритен
1.Основни приоритети
През своята повече от 150-годишна история българските читалища са се
превърнали в своеобразни културни, социални, образователни и
информационни институции, със специфичната мисия да съхраняват и
развиват традиционните ценности на нацията. Те са институция, която е
неизменна част от облика на страната – и когато се представя българската
традиция и идентичност, и когато се чертае стратегия за бъдещо развитие.През
целия период от своето съществуване читалищата винаги са били ключови
фактори за образоваността и информираността на местните общности, имащи
съществена роля за утвърждаване и развитие на ценности на гражданското
общество.
Годишната програма за развитие на дейността на Народно читалище
„Христо Ботев – 1940― с. Коритен за 2017 г. е изготвена въз основа на Закона
за народните читалища и е съобразена с общинската културна политика.
Програмата е ориентирана към развитието и обогатяването на културния
живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:
- съхранение, укрепване и развитие на традициите на общността;
- възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
- обмен между културите на различните етноси;
- разширяване знанията на гражданите;
- насърчаване на социалното единство и солидарността между различните
социални групи.
2.Основни дейности за постигане на приоритетите
- развиване и подпомагане на любителското художествено творчество чрез
включване на местната общност.
- концертна дейност, чествания.
- привличане на самодейци с различен социален статус, етнос и възраст.
- съхраняване на етнографски и музейни сбирки.
- поддържане на библиотека, читалня.
- събиране и разпространяване на знания за родния край.
3.Структура на НЧ „Христо Ботев-1940“, с. Коритен

4.Дейности на структурните единици в НЧ „Христо Ботев-1940“
4.1.Любителски състави:
- Участие в национални конкурси и фестивали.
- Организиране и провеждане на концерти и чествания на общоселски
празници /Бабинден, Деня на пчеларя, Трифон Зарезан, Деня на самодееца,
Международния ден на жената– 8-ми март, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, Деня на християнското семейство, Коледа
и Нова година/.
4.2.Библиотека:
- Организиране и провеждане на беседи по случай значими дати и годишнини.
- Изготвяне на витрини.
5.Дейности по месеци:
ЯНУАРИ
- 169 години от рождението на Христо Ботев - витрина с библиотечни
документи.
Дата: 06.01.2017 г.
Място: Библиотеката
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
- Ден на родилната помощ - Възстановка на традиционни народни
обреди и обичаи и поздравления от съставите на Читалището.
Дата: 21.01.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
ФЕВРУАРИ
- Ден на пчеларя - беседа по проблемите на пчеларството, с
участието на ветеринарния доктор, изложба на пчелни продукти с участието на
пчеларската общност в селото.
Дата: 10.02.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
- Трифон Зарезан - Възстановка на традиционни народни обреди и
обичаи и общоселско тържество.
Дата: 14.02.2017 г.
Място: Лозята, Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―

- 144 години от гибелта на Васил Левски – беседа.
Дата: 19.02.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―,
съвместно с ОУ „Васил Левски―,
с. Коритен, общ. Крушари
МАРТ
- Ден на самодееца – изява на всички любителски състави при
Читалището – група за автентичен фолклор, група за стари градски песни,
танцов състав - жени.
Дата: 01.03.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
- 139 години от Освобождението на България. Национален празник на Р.
България – поднасяне на венец пред паметника на загиналите.
Дата: 03.03.2017 г.
Място: Пред Паметника
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
- Международен ден на жената – 8-ми март – общоселско тържество.
Дата: 08.03.2017 г.
Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
- Първа пролет – 22 март – общоселско тържество.
Дата: 22.03.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
АПРИЛ
- Международен ден на детската книга - четене на приказки.
Дата: 10.04.2017 г.
Място: Библиотеката
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
Гости - децата от ОУ „В. Левски―
МАЙ
- 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост– празничен концерт „Среща на три поколения― с участието на децата
от ДГ изнесена група с. Коритен, ОУ „Васил Левски― и самодейните състави при
читалището.
Дата: 23.05.2017 г.
Място: Киносалона на Читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
ЮНИ
- 1-ви юни - Международен ден на детето – рисунка на асфалт.

Дата: 01.06.2017 г.
Място: Пред Читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
- Ден на Ботев и на падналите за свободата и независимостта на
България – поднасяне на венец пред Паметника на загиналите.
Дата: 02.06.2017 г.
Място: Пред Паметника
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―,
съвместно с ОУ „В. Левски―
ЮЛИ
- Участие на самодейните състави във фолклорния Събор „Текето― –
2017 г.
Дата: 22.07.2017 г.
Място: местност „Текето―
Организатор: Община Крушари
АВГУСТ
- Летен културен отдих. Участие на
международни, национални и регионални събори.

самодейните

състави

в

СЕПТЕМВРИ
- Честване на 101-годишнината от боевете на Добруджанския фронт –
тържество и поднасяне на цветя пред Паметника.
Дата: 05.09.2017 г.
Място: Пред Паметника
Организатор: НЧ „Хр. Ботев- 1940―
- 109 години от обявяването на Независимостта на България – беседа в Клуба
на пенсионера.
Дата: 22.09.2017 г.
Място: Клуба на пенсионера
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
ОКТОМВРИ
- Международен ден на възрастните хора – празничен концерт с
участието на самодейните състави при Читалището.
Дата: 01.10.2017 г.
Място: Клуба на пенсионера
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
- Ден на Община Крушари - участие в общинските прояви, организирани от
Община Крушари.
Дата: 28.10.2017 г.
Организатор: Община Крушари
НОЕМВРИ

- 1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени –
беседа.
Дата: 31.10.2017 г.
Място: Библиотеката
Организатор: НЧ „Хр. Ботев -1940―
- Ден на християнското семейство– общоселско тържество.
Дата: 21.11.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
ДЕКЕМВРИ
- „Да е здрава и честита― - Коледни и Новогодишни празници–
общоселско тържество.
Дата: 29.12.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Хр. Ботев-1940―
НЧ „Стефан Караджа – 1936”, село Телериг
НЧ „Стефан Караджа 1936‖ с.Телериг е основен организатор,
съорганизатор и участник във всички мероприятия, свързани с културния
календар на с.Телериг. Работи в тясна връзка с ДГ с. Крушари, изнесена група
с.Телериг, ОУ „Васил Левски‖,кметство Телериг, общинска администрация,
неправителствени организации, спонсори, местен бизнес и др.
Основни приоритети :
1. Задоволяване потребностите на жителите на селото, свързани с
развитие и обогатяване на културния живот;
2. Запазване на обичаите и традициите;
3. Осигуряване на информация и достъп до интернет.
Основни дейности:
1. Художествена самодейност;
2. Културно масова дейност;
3. Библиотечна дейност.
Художествената самодейност на читалището се развива под
различни форми.
И през 2017 година в читалището ще има три действащи групи:
- Певческа група-ще продължи да издирва песни от Добруджанския край и
други фолклорни области.
- Група за местни обичаи-през 2017г. групата ще работи тематично, като ще се
събира, докато трае подготовката и провеждането на определен обичай.
- Детска група за традиции, обичаи и устен фолклор-групата ще работи
предимно с изработването на предмети, свързани с народните обреди и
обичаи-сурвачки, мартеници, великденски яйца и др.
Читалището активно работи за привличане на млади участници.
Културно масовата дейност включва:

- Организиране и провеждане на местни обичаи, тържествено отбелязване на
бележити дати, национални и официални празници.
- Подреждане на витрини, изложби и кътове.
Библиотечна дейност
- Класифициране и подреждане на библиотечния.
- Осигуряване на свободен достъп до интернет.
Дейности по месеци:
ЯНУАРИ
- Ден на родилната помощ - възстановка на традиционен обред и обичай
„Бабинден‖
Дата: 21.01.2017 г.
Място: читалището, здравната служба
Организатор: НЧ „Стефан Караджа-1936‖
ФЕВРУАРИ
- Отбелязване деня на лозаря – Трифон Зарезан - тържество
Дата: 14.02.2017 г.
Място: лозята
Организатор: НЧ „Стефан Караджа-1936‖
- Сирни заговезни – кулинарна изложба
Дата: 26.02.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
МАРТ
- Баба Марта и Ден на самодееца – връзване на мартеници на децата от ДГ от
самодейците на Телериг
Дата: 01.03.2017 г.
Място: ДГ и читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
- Поднасяне цветя на паметника в селото по случай националния празник
трети март
Дата: 03.03.2017 г.
Място: паметника пред кметството
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
-Тържества по случай Денят на жената
Дата: 08.03.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖

- Свикване на общо отчетно-изборно събрание
Дата: 24.03.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖

АПРИЛ
- Ден на детската книжка-прожекция на Андерсенова приказка
Дата: 02.04.2017 г.
Място: комп. кабинет на читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
- Великден-боядисване на яйца съвместно с децата ДГ с.Телериг
Дата: 13.04.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
- Великденска изложба „Писано яйце‖
Дата: 16.04.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
МАЙ
- 24 май- Ден на славянската писменост и култура-посещение на концерти в гр.
Добрич
ЮНИ
- Празник за децата на Телериг- забавни игри за децата от ДГ и началния курс
от ОУ „Васил Левски‖
Дата: 01.06.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
- 2-ри юни-отдаване почит на загиналите за свободата, полагане цветя на
възпоменателната плоча с имената на загиналите в Отечествената война
Дата: 02.06.2017 г.
Място: пред кметството
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
ЮЛИ и АВГУСТ
- Участие на самодейците в съборите в Александрия, Царевец и Балчик
Дата: 01.07.-31.08.2017
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
СЕПТЕМВРИ
- Участие на съборите в с. Дъбовик и гр. Борово
Дата: 01.09.-30.09.2017
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
ОКТОМВРИ
-Честване Денят на възрастните хора
Дата: 01.10.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖

- Участие на събора на мамалигата в Нова Черна
Дата: 01.10.-10.10.2017 г.
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
НОЕМВРИ
- Честване Денят на народните будители – презентация в компютърен кабинет
и беседа със съвременни будители
Дата: 01.11.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
-Честване на Въведение Богородично и Денят на християнското семейство
Дата: 21.11.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
ДЕКЕМВРИ
 Зимни празници в с. Телериг
Дата: 01.12.-31.12.2017 г.
Място: читалището
Организатор: НЧ „Стефан Караджа- 1936‖
Участията и заявките за различните събори и фестивали през 2017 година
ще се разглеждат допълнително, предвид текущото финансово състояние.
Така изготвена, настоящата програма е одобрена и приета от ЧН на
НЧ „Стефан Караджа-1936‖ с.Телериг на 28.11.2016 г.
НЧ „Светлина – 1945”, село Полковник Дяково
1.Основни приоритети
Годишния календар на НЧ „Светлина- 1945― е своеобразна програма за
дейността на читалището, която има следните приоритети:
- развитие и обогатяване на културния живот на населението;
- съхраняване на българските обичаи и традиции;
- обмен между културите на различни етноси;
- осъществяване на социално единство между различни социални групи.
2.Основни дейности за постигане на приоритетите
- функциониране на женска група за добруджански народни песни;
- концертна дейност,чествания;
- събиране и разпространяване на тематични знания.
3.Структура на НЧ „Светлина- 1945“
СТРУКТУРА
СТРУКТУРА
на НЧ―Светлина-1945“

БИБЛИОТЕКА



ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ
група за добруджански песни
коледарска група

4.Дейности на структурните единици в НЧ „Светлина- 1945“
4.1.Библиотека
- Организиране и провеждане на беседи по случай значими дати и
годишнини
4.2.Любителски състави:
- Участие в национални и местни фестивали
5.Дейности по месеци
ЯНУАРИ
- „Бабин ден― - отбелязване на празника с различни етноси
- Родилната помощ според Ислямската религия
- Трапеза с блюда; народно веселие
Дата: 21.01.2017г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Светлина- 1945г.―
ФЕВРУАРИ
- Вечер посветена на Апостола– четене на произведения посветени на Левски,
тематичен кът.
Дата: 18.02.2017г.
Място: Библиотеката
Организатор: Читалищен секретар
МАРТ
- Ден на самодееца– Творческа вечер на самодейците-изпълнение на песните
от репертоара на групата.
- Избор на нови песни за предстоящи изяви.
Дата: 01.03.2017г.
Място: Читалището
Организатор:Ръководителя на групата
- Национален празник на РБългария-139 г. от Освобождението.
- Изготвяне на тематичен кът.
Дата: 03.03.2017г.
Място: Залата на библиотеката
Организатор: Читалищен секретар
АПРИЛ
- Среща-разговор по повод участия на самодейния състав в предстоящи
фестивали и събори.
Дата: 18.04.2017г.
Място: Библиотеката
Организатор: Ръководителя на групата
- Великден-боядисване на великденски яйца и подреждане на изложба (битов
кът).
Дата: 14.04.2017г.
Място: Фоаето на читалището
Организатор: Читалищен секретар
МАЙ
- Концерт на народен оркестър по повод традиционния събор на селото.
Дата: 01.05.2017г.
Място: Пред читалището

Организатор: Читалищен секретар

- Ден на Европа- Изложба посветена на мира и обединението в
Европа.Полагане на цветя пред паметника във връзка с годишнината от края на
Втората световна война.
Дата: 09.05.2017г.
Място: Фоае на читалището
Организатор: Читалищен секретар
ЮНИ
- Деня на детето- Традиционни рисунки на асфалт с деца на тема „Моят детски
свят‖.
Дата: 01.06.2017г.
Място: Пред читалището
Организатор: Читалищен секретар
- Участие на самодейния състав в Празник на гърнетата
ЮНИ– СЕПТЕМВРИ
- Подготовка и участия на женската група във фестивали и събори
Организатор:Ръководителя на
групата
ЮЛИ
- Участие в Общинския фолклорен събор „Текето― с. Александрия , общ.
Крушари
ОКТОМВРИ
- Участие в тържеството по случай празника на Общината.
Дата: 28.10.2017г.
Място: село Крушари
Организатор: Община Крушари
ДЕКЕМВРИ
- Изява на коледарската група.
Дата: 24.12.2017г.
Организатор: Читалищен секретар
НЧ „Втори юни - 2004”, село Александрия
Основни задачи:
- Развитие и обогатяване на културния живот- възстановяване, развитие и
запазване на традициите и обичаите в селото.
- Разширяване на знанията на хората- развитието на селото в исторически
план.
- Създаване на условия за развитие и организационно укрепване на
читалището.
По първа основна задача:
1. Да се организират чествания на националните празници с поднасяне на
венци и цветя на паметника в с. Александрия.

Срок: постоянен
Отг.: чит. секретар
2. Изучаване и възстановяване на традициите и обичаите, празнуване на
народните обичай.
Срок: постоянен
Отг.: чит. секретар
3.Да се разшири репертоара на певческата група и се създадат условия за
изявите й: участие в събори, фестивали, надпявания, концерти.
Срок: постоянен
Отг.: чит. секретар
4.Оказване съдействие на Общинското ръководство в подготовката за събора в
местността Текето и участие в него.
Срок: м.юли
Отг.: чит. секретар
По втора основна задача:
1. Да продължи издирването на материали за историята на село Александрия и
местността „Текето‖.
Срок: постоянен
Отг.: чит. секретар
По трета основна точка:
1.Провеждане на отчетно събрание,приемане на бюджета на читалището за
2017 година.
Срок: м.март
Отг.: чит. настоятелство
2. Читалището да участва с проекти в различни конкурси, с цел
допълнително финансиране, за подпомагане на дейността и създаване
условия за работа.
Срок: постоянен
Отг.: чит. настоятелство

Структура на НЧ „Втори юни-2004“:
СТРУКТУРА
на НЧ „Втори
юни-2004―

БИБЛИОТЕКА
І
Заемна на
възрастни

ЛЮБИТЕЛСКИ
СЪСТАВИ
І
Фолклорна
група „Текето―

КРЪЖОК
ПО
ИНТЕРЕСИ

Дейности по месеци:
ЯНУАРИ
- 169 години от рождението на Христо Ботев – витрина
Дата: 06.01.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
- Ден на родилната помощ– възстановяване на народен обичай
Дата: 21.01.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
ФЕВРУАРИ
- Празник на пчеларя – беседа, обмяна на опит
Дата: 10.02.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004
- Трифон Зарезан- възстановяване на народен обичай
Дата: 14.02.2017 г.
Място: лозята
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
- 144 години от обесването на Васил Левски - витрина
Дата: 19.02.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
МАРТ
– Изработване на мартеници за децата от Защитеното жилище с. Крушари
Дата: 01.03.2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
- Празник на любителското творчество
Дата: 01.03.2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
- Трети март– национален празник на България– беседа и поднасяне на цветя
на паметника в с. Александрия
Дата: 03.03.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
- Благовещение– възстановяване на народен обичай
Дата: 25.03. 2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―

АПРИЛ
- Великден- боядисване на яйца за децата от Защитеното жилище с.Крушари
Дата: 13.04.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
МАЙ
- Празник на селото – фолклорна програма с участието на гостуващи
фолклорни групи
Дата: 21.05.2017 г.
Място: залата на читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
ЮНИ
– Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България –
витрина, поднасяне цветя на паметника
Дата: 02.06.2017 г.
Място: паметника и залата на
читалището
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
- Участие в събори и фестивали
Дата: юни 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
- Участие в Празник на гърнетата
Дата: юни 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
ЮЛИ
- Участие в събори и фестивали
Дата: юли 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004“
-Участие във Фолклорен събор „Текето‖ с. Александрия, общ. Крушари
Дата: юли 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни-2004‖
АВГУСТ
- Участие в събори и фестивали
Дата: август 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―
СЕПТЕМВРИ
- Участие в събори и фестивали
Дата: септември 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004―

- 6-ти септември Съединението на България – тематичен кът и поднасяне на
цветя на паметника в с. Александрия
- 22 – ри септември обявяване независимостта на България – тематичен кът и
поднасяне на цветя на паметника в с. Александрия
Дата: септември 2017 г.
Място: зала на читалището, паметника
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
ОКТОМВРИ
- Участие в събори и фестивали
Дата: октомври 2017 г.
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
НОЕМВРИ
- Първи ноември Ден на народните будители- витрина
Дата: 01.11.2017 г.
Място: библиотеката
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
- Андреев ден – начало на зимните празници – възстановяване на народен
обичай
Дата: 30.11.2017 г.
Място: библиотеката
Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
ДЕКЕМВРИ
- Полазник /Игнажден/ - възстановяване на народен обичай
 Дата: 20.12.2017 г.
 Място: залата на читалището
 Организатор: НЧ „Втори юни- 2004‖
НЧ „Асен Златаров - 1962”, село Лозенец
Опита на читалището като притегателен център в областта на
структурата и дългогодишната работа на хората, работещи в него, както и на
неговите съмишленици: местните власти, училището, младежки клуб,
пенсионерски клуб, женско сдружение оторизираха читалището за публични
действия по повод справяне с проблемите на общността, особено на младите
хора чрез масово привличане на всички социални слоеве за работа в него.
Насоченост и дейност на читалището:
- Обогатяване на библиотечния фонд;
- Социална;
- Информационна;
- Културна;
- Образователна;
- Любителски състави;
- Участия в национални конкурси и фестивали.
- Кръжочна дейност

- Пенсионерски клубове
- Женско сдружение към НЧ
- Младежки клуб към НЧ
Насочеността в дейността на читалището, освен чрез традиционните му
форми е провокирана и от новостите в прехода и в малките населени места,
преминават задължително през читалището. Читалището осъществява
следните дейности:
Дейности по месеци:
Януари
- Сурвакари – възстановка на народен обичай
Дата: 01.01.2017 г.
Място: Кметство
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- 168 години от рождението на Хр.Ботев - витрина
Дата: 06.01.2017 г.
Място: Библиотеката
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Международен ден на думата „Благодаря‖ - беседа
Дата: 11.01.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на киното.
Дата: 14.01.2017 г.
Място: гр.Добрич
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на родилната помощ (Бабинден)- обреден ритуал и организиране на
тържество по случай деня на родилната помощ.
Дата: 21.01.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Февруари
- Трифон Зарезан - възстановка на обреди и обичаи.
Дата: 01.02.2017 г.
Място: Лозята
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Патронен празник - 131 години от рождението на Асен Златаров.
Дата: 04.02.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на пчеларя – беседа по проблеми на пчеларството
Дата: 10.02.2017 г.
Място: Читалището

Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- 144 години от гибелта на Васил Левски - беседа.
Дата: 19.02.2017 г.
Място: Библиотеката
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖,
съвместно с ОУ „Отец Паисий― с. Лозенец
- Кръжочни дейности: Изработване на мартеници за баба Марта.
Дата: от 20.02.2017 г. - 28.02.2017г
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Март
- Баба Марта. Ден на мартеницата. Съвместна изява с децата от ДГ.
Изработване и изложба.
Дата: 01.03.2017 г.
Място: ДГ, Читалището, ОУ „Отец Паисий‖
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Освобождаване на България от турско робство. Беседа от учениците на ОУ
„Отец Паисий‖ с. Лозенец.
Дата: 03.03.2017 г.
Място: Пенсионерски клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Кръжочни дейности свързани с Осми март, изработка на картички и др.
сувенири.
Дата: от 02.03 до 07.03.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Осми Март - (Ден на жената)- Сбирка на жените от селото.
Дата: 08.03.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Организиране на Фолклорна група за участие в конкурси и фестивали.
Дата: 10.03.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Световен ден на Поезията- Първа пролет.
Дата: 21.03.2017 г.
Място: Библиотеката и ЦДГ с. Лозенец
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962―
Април
- Ден на хумора и сатирата – витрина, беседа
Дата: 01.04.2017 г.
Място: Младежки клуб

Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Международен ден на детската книга - четене на приказки.
Дата: 02.04.2017 г.
Място: ДГ с. Лозенец
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Изобразително изкуство с момчета от ОУ „Отец Паисий‖.
Дата: 12- 16.04.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Лазаруване и Цветница - Възстановка на традиционни, народни обреди и
обичаи.
Място: Чешмата
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Великден - боядисване на яйца съвместно с децата от ДГ, ОУ и др. от селото.
Изложба.
Дата: 14.04.2017 г. .
Място:Читалище
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Май
- Гергьовден - Хоро на мегдана.
Дата: 06.05.2017 г.
Място: Двора на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Международен ден на културното развитие- беседа.
Дата: 21.05.2017 г.
Място: Младежки клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- 24-май- Ден на славянската писменост и българската просвета- концерт от
състави на читалището. Посещение на паметника на Св. Кирил и Методий.
Полагане на венец.
Дата: 24.05.2017 г.
Място: Добрич
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Световен ден без цигара- беседа
Дата: 31.05.2017 г.
Място: Младежки клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Юни
- 1 -ви юни- Международен ден на детето - забавни игри за децата от селото.
Дата: 01.06.2017 г.

Място: Парка на селото
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на Хр. Ботев и загиналите за свободата - рецитал от учениците от ОУ
„Отец Паисий‖.
Дата: 02.06.2017 г.
Място: Пенсионерски клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Рамазан Байрям и честване на мюсюлмански празник.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Празник на гърнетата. Участие в кулинарна изложба.
Дата: юни 2017 г.
Място: Община Крушари
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Еньовден - събиране на билки
Дата: 22.06.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Откриване на жътвата. Ритуал с песни, танци и пожелания.
Дата: 27.06.2017 г.
Място: На полето
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Юли
- Ваканционни събирания с деца от селото и гости на селото.
Дата: 01.07.2017 г. до 31.08.2017
Място: Парка, Сред природата, Стадиона,
Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Международен ден на шахмата. Турнир по шах.
Дата: 20.07.2017 г.
Място: Младежки клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Август
- Ден на градинаря: Освежаване на цветните градинки.
Дата: 01.08.2017 г.
Място: Пред читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Клуб - Лято - Срещи с деца от други клубове.
Дата: 05.07. до 31.08.2017 г.

Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Септември
- Ден на съединението на България- витрина, беседа.
Дата: 06.09.2017 г.
Място: Читалището - беседи
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Първият учебен ден - тържество
Дата: 15.09.2017 г.
Място: Училището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на Независимостта – витрина, беседа
Дата: 22.09.2017 г.
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на Лозенец - събор - надпяване - надиграване - надсвирване и др.
Дата: 23.09.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Курбан Байрям — Мюсюлмани и християни заедно празнуват в залата на
читалището.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Октомври
- Ден на възрастните хора - тържество
Дата: 01.10.2017 г.
Място: Пенсионерски клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Откриване на сеитбата. Ритуал.
Дата: 17.10.2017 г.
Място: На полето
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
Ноември
- Ден на будителите: Презентация - стихотворения.
Дата: 01.11.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на художника: Изложба.
Дата: 03.11.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖

- Международен ден на расизма - Беседа.
Дата: 09.11.2017 г.
Място: Залата на читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Ден на Християнското семейство, седянка със семейства от селото.
Дата: 21.11.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Кулинарни приготовления с ученици от ОУ „Отец Паисий‖. Ден на питката.
Дата:25.11.2017 г.
Декември
- Световен ден срещу спина - беседа.
Дата: 01.12.2017 г.
Място: Младежки клуб
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Никулден – тържество.
Дата: 06.12.2017 г.
Място: Хр.‖Успение Богородично‖
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Кръжоци - Приготовления за Коледа - Карнавал. Коледна програма.
Дата: 25.12.2017 г.
Място: Читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Коледари - Коледни песни за здраве и благополучие.
Дата: 24.12.2017 г.
Място: Посещаване на домовете
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
- Посрещане на Нова година - 2017. Кръшно хоро на мегдана
Дата: 31.12.2017 г.
Място: Пред читалището
Организатор: НЧ „Асен Златаров-1962‖
От 01.01.2017г до 31.12.2017 г., компютърната зала ежедневно е отворена за
посетители.
От 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. участието в национални конкурси, събори и
фестивали ще ги разглеждаме допълнително според бюджета.
НЧ „Кирил и Методий - 1941”, село Ефрейтор Бакалово
Основни задачи:
- Запазване и развитие на духовните културни ценности на гражданското
общество;
- Запазване на обичаите и традициите;

- Задоволяване потребностите на жителите на селото, свързани с развитие и
обогатяване на културния живот.
Дейности по месеци:
Месец
Събитие /дейност/
Януари
Февруари

Място на
провеждане

Обреден ритуал по повод Деня на
родилната помощ

Читалище

Отговорник
Читалищно
настоятелство

Ден на лозаря – възстановка на обичай,
тържество
Изработване на мартеници и закичване на
деца и възрастни хора от селото

Читалище,Лозя

Отбелязване на 8-ми март –
осмомартенска седянка

Читалище

Читалищен
секретар

Великден- изложба на великденски яйца

Фоае на
читалището

Читалищен
секретар

Май

75 годишен юбилей на читалището –
изложба на плетива от кръжока към
читалището. Концерт на самодейци от с.
Телериг и с. Крушари.

Читалище

Читалищен
секретар,
съвместно с
кмета

Юни

Отбелязване на Деня на детето- рисунки
на асфалт

Пред
читалището

Читалищен
секретар

Изложба на сладки и тестени изделия по
повод „Шекер байрям‖

Фоае на
читалището

Читалище
Септември

Септември

По повод „Курбан байрям‖ – приготвяне и
предаване на гозби на жители на с. Ефр.
Бакалово.

Читалище

Читалищен
секретар

Ноември

Ден на народните будители - тържество

Читалище

Март

Април

Декември – Коледно и Новогодишно тържество
Съвместно със самодейците от с. Телериг
и с. Александрия.

Читалище

Читалищен
секретар
Читалищен
секретар

Читалищен
секретар
Читалище Читалищен
секретар

