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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
 2017 Г. 

 
Цели 

1.1.  Утвърждаване на общочовешките ценности чрез отбелязване на международни, 

национални и официални празници. 

1.2. Съхранение на българските традиции и обичаи утвърдили се в нашата 

националната култура. 

 

ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

КУЛТУРНО 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ОРГАНИЗАТОР/И, 

ШКОЛИ, ФОРМАЦИИ 

М. ЯНУАРИ 

3 

януари 

НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих  
„Исперих - град с името на 

хан” –  конкурс за рисунка и 

снимка 

 с ученици от училищата 

 на територията на гр. Исперих, 

посветен на 57 години  

от обявяването му за град 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

Школа „Изобразително 

изкуство” и ЦОБ „Петя 

Йорданова“  

гр. Исперих 

21 

януари 

НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих 

"Бабин ден" – възстановка на 

обичая 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

 Кръжок „Бит и традиция”  

30 

януари 

НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих 

Отчитане на конкурса и 

изготвяне на изложба на 

отличените творби 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих 

и ЦОБ „Петя Йорданова“ гр. 

Исперих 

М. МАРТ 

 

1март НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 
Ден на Художествената 

самодейност 

Културни изяви на 

самодейците на читалището 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих:  

школи по изкуства, певчески и 

танцови формации и Театрална 

трупа „Веселяци” 

1 март НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Работилница за мартеници -  

изработване на мартеници 

 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

 Кръжок „Бит и традиция”, 

ученици от основните училища 

в гр.Исперих и Пенсионерските 

клубове 

 

 

 

Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Изложба на мартеници и 

награждаване на отличените 

участници в конкурса за 

автентична и оригинална 

мартеница за малки и големи  

НЧ „Съзнание1891” – Исперих 

 

3 март Паметник на Хан 

Аспарух 
139 години от 

Освобождението на 

България от османско иго 

Концерт по случай 

Националния празник на 

България 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих - 

школи по изкуства, певчески и 

танцови формации и 

 Театрална трупа „Веселяци”   
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 март НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих 
„Кукери – живото 

наследство на България“  

НЧ „Съзнание1891” – Исперих 

март Пред НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Сирни заговезни.  
Пресъздаване на обичая и 

празнично веселие   

 

  

 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

Кръжок „Бит и традиция” и 

фолклорните формации 

съвместно с  НЧ „Нов живот ”  

с. Конево 

М. АПРИЛ 

април гр. Свищов  Участие в конкурса за млади 

изпълнители на популярна 

песен „Звездици за Лора“  

НЧ „Съзнание1891” – Исперих : 

 ДМШ с ръководител Алина 

Крачунова 

април  Пред НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Лазаровден  
 „Да бъдем заедно на 

Лазаровден” - възстановка 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

 Кръжок „Бит и традиция” и 

фолклорните формации  

април Пред НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Цветница 

 „Пролетни игри и обичаи” 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

Кръжок „Бит и традиция” и 

фолклорните формации  

април  НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 
„Маската - културно и 

духовно наследство”- 

маскарадна обредност, плакат, 

графика, рисунка 

НЧ „Съзнание1891” – Исперих:  

Кръжок „Бит и традиция” и 

Школа „Изобразително 

изкуство” 

април Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Великден. 

Ателие за боядисване на яйца 

и изложба на козунаци  

НЧ „Съзнание1891” – Исперих: 

Кръжок „Бит и традиция” и 

Школа „Изобразително 

изкуство” съвместно с 

Пенсионерските клубове 

април НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Великденски концерт НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

ДМШ, всички формации към 

читалището и Театрална трупа 

„Веселяци”  

април НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Постановка на театрална 

трупа 

/ученици/ 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

Театрална трупа „Веселяци” 

29 

април 

НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Концерт на БФ „Форте” и 

Школа за свободни танци по 

случай 29.04 - ден на балета 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

 БФ„Форте” и Школа за 

свободни танци 

М. МАЙ 

6 май  Пред НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Гергьовден  

„Хоро за хората” - фолклорен 

празник 

самодейци от НЧ 

„Съзнание1891” – Исперих и 

Пенсионерските клубове 

9 май Пред паметника 

на Хан Аспарух 

Празничен концерт  на 

Руската песен 

НЧ „Съзнание 1891” - Исперих 

9 май Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” - 
 Ден на Европа НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

Школа „Изобразително 
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Исперих „Децата на Европа рисуват” 
- конкурс за детска рисунка и 

изложба с рисунки на децата  

изкуство”, Кръжок „Бит и 

традиция”, ЦОБ „Петя 

Йорданова”   гр. Исперих и 

ученици от училищата на 

територията на община Исперих 

май НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Постановка на театрална 

трупа 

 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

Театрална трупа „Веселяци” 

24 май  НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 

Ден на славянската 

писменост и българската 

просвета и култура 

 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

ДМШ, всички формации към 

читалището,Театрална трупа 

„Веселяци” и учебните 

заведения в гр. Исперих 

май  НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 
„Да пеем и танцуваме 

заедно” 

Закриване на творчески 

сезон 2016/2017 г. 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

школи по изкуства, певчески и 

танцови формации и Театрална 

трупа „Веселяци” 

М. ЮНИ 

1 юни Парк „В. Друмев”  Международен ден на 

детето 
„Детски калейдоскоп” - 

рисунка на асфалт 

 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих:  

Школа „Изобразително 

изкуство” и ученици от 

училищата на територията на 

община Исперих 

юни Местност 

„Сборяново” 

Фестивал „Полети с мен” НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

 гр. Албена Международен фестивал на 

изкуствата „Утринна звезда” 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

 гр. Несебър Участие на ДМШ
ли

 от 

читалището в Конкурса 

„Слънце, радост, красота” 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

ДМШ с р-л Зорка Косева и 

ДМШ с р-л Алина Крачунова 

  Участие в песенен фестивал  

на хор „Лудогорско ехо” 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

 Ахелой Фестивал „Радост на брега” НЧ „Съзнание 1891” – Исперих:  

танцови формации  с 

ръководител  Р. Богданов 

  Участие във фолклорен 

фестивал на ГНП „Ахинора” 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих   

 

М. ЮЛИ 

 НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих 
Летни ателиета по 

изкуствата  

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

М. СЕПТЕМВРИ 

 Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” - 

Исперих 

Европейски дни на 

наследството 

 Фотоконкурс „Културното 

наследство на Исперих”  

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

и ЦОБ „Петя Йорданова”  

гр. Исперих 

М. ОКТОМВРИ 

1 

октомври 

НЧ „Съзнание 

1891” – Исперих 

Откриване на творчески сезон 

2017/2018г. 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 
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М. НОЕМВРИ 

1 ноември НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 
Ден на народните будители. 
Празничен концерт   

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

школи по изкуства, певчески и 

танцови формации и Театрална 

трупа „Веселяци” 

М. ДЕКЕМВРИ 

декември Зала №1 на НЧ 

„Съзнание 

1891”- Исперих 

 

Работилница на Дядо 

Коледа - 

изработване на картички, 

коледно-новогодишна украса 

и сурвачки 

 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих:  

Кръжок „Бит и традиция”, 

Школа „Изобразително 

изкуство” и ЦОБ „Петя 

Йорданова”  гр. Исперих 

декември Фоайе на  НЧ 

„Съзнание 1891” 

– Исперих 

Коледен базар НЧ „Съзнание 1891” – Исперих, 

Община Исперих 

декември  „Коледари”  
Представяне на обичая и 

празнично веселие за 

жителите  

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

Кръжок „Бит и традиция”  и 

певческите и танцови фармации 

декември НЧ „Съзнание 

1891” - Исперих 
Коледен концерт 

„Коледна фиеста” 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих: 

школи по изкуства, певчески и 

танцови формации и Театрална 

трупа „Веселяци” 

1 януари Пред НЧ 

„Съзнание 1891” 

- Исперих 

„Честита Нова година”- 

общоградско тържество 

НЧ „Съзнание 1891” – Исперих 

и Община Исперих 

 

Културният календар е отворен и подлежи на промени и допълнения. 

 

 

 

 

 


