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ПРОГРАМА 
за културно – масовата дейност на НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих - 2020 година 

 

 

 

ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

МЯСТО НА  

ПРОВЕЖДАНЕ 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

02 януари Народно читалище 

„Съзнание1891” –         

гр. Исперих,  Зала 1 

„Исперих - град с името на хан” –  конкурс за есе, 

стихотворение  и рисунка с ученици от училищата на 

територията на              гр. Исперих, 

посветен на 60 години  

от обявяването на Исперих  за град 

30 януари Народно читалище 

„Съзнание1891” –       

гр. Исперих 

Отчитане на конкурса и изготвяне на изложба на 

отличените творби 

1март НЧ „Съзнание 1891” –  

гр. Исперих 

Ден на Художествената самодейност 

Културни изяви на самодейците на читалището 

1 март НЧ „Съзнание 1891” –  

гр. Исперих 

Работилница „Традицията е жива” –  изработване на 

мартеници и украсяване на дървото пред старата сграда 

на читалището 

 Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” –      

гр. Исперих 

Изложба на мартеници и награждаване на отличените 

участници в конкурса за автентична и оригинална 

мартеница за малки и големи 

3 март Паметник на Хан 

Аспарух 

142 години от Освобождението на България от османско 

иго 

Концерт по случай Националния празник на България 

Март  НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

”Аз искам да те помня все така”  - Концерт- спектакъл 

 

март Пред НЧ „Съзнание 

1891” – гр. Исперих 

Сирни заговезни.  

Пресъздаване на обичая и празнично веселие   

март НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Конкурс „Кукерска маска” - културно и духовно 

наследство 

април  Пред НЧ „Съзнание 

1891” –  гр. Исперих 

Лазаровден  

 „Да бъдем заедно на Лазаровден” - възстановка 

април  Пред НЧ „Съзнание 

1891” – гр.Исперих 

Цветница 

 „Пролетни игри и обичаи” 

април Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” –      

гр. Исперих 

Великден. 

Ателие за боядисване на яйца и изложба на козунаци 

април Фоайе на НЧ 

„Съзнание 1891” –             

гр. Исперих 

Великденски базар 

април НЧ „Съзнание 1891” –   

гр. Исперих 

Великденски концерт 

6 май  Паметник „Свети 

Георги” 

Гергьовден  

фолклорен празник 

8 май Пред паметника на Хан 

Аспарух 

Празничен концерт  на Руската песен 

https://debelyanov.alle.bg/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0/
https://debelyanov.alle.bg/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0/
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ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

8 май  Парк „В. Друмев” Ден на Европа 

„Децата на Европа рисуват” - конкурс за детска рисунка 

на асфалт  

май Народно читалище 

„Съзнание1891” –         

гр.  Исперих ,    Зала1  

Представяне на поетесата Маргарита Петкова 

май НЧ „Съзнание 1891” –  

гр. Исперих 

Постановки 

22 май НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих: 

Ден на славянската писменост и българската просвета и 

култура 

май  НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

„Да пеем и танцуваме заедно” 

Закриване на творчески сезон 2019/2020г. 

Юни  НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Карнавална фиеста/шествие 

30 май/6 юни Местност „Сборяново” Фестивал на хвърчилата 

„Полети с мен” 

юли НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Летни ателиета по изкуствата „Знам и мога” 

юли АР „Сборяново” Традиционен фолклорен събор „Илинден” 

25септември Фоайе на Народно 

читалище 

„Съзнание1891” –       

гр. Исперих  

Конкурс за рисунка „Културното наследство на 

Исперих” 

1 октомври НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Откриване на творчески сезон 2020/2021г. 

   

1 ноември НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Ден на народните будители. Празничен концерт   

ноември НЧ „Съзнание 1891” – 

гр. Исперих 

Празник на тиквата 

декември НЧ „Съзнание 1891”-              

гр. Исперих 

Коледен базар 

декември НЧ „Съзнание 1891”- 

гр. Исперих 

„Коледари”  

Представяне на обичая и празнично веселие  

декември НЧ „Съзнание 1891” –  

гр. Исперих 

Коледен концерт 

„Коледни чудеса” 

 

 Културният календар е отворен и подлежи на промени и допълнения. 


