КУЛТУРEН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2015 ГОДИНА

ЯНУАРИ

МЕСЕЦ

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ДАТА

ОРГАНИЗАТОР

Нова година

01.01

НЧ „Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча НЧ
"Васил Левски- 1927"- с. Златна нива НЧ
"Васил Левски- 1924"- с. Върбяне

„Богоявление”

06.01

НЧ "Освобождение-1904" - кв. Калугерица ,
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска и НЧ
„Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

167 години от рождението на Христо Ботев

06.01

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан, НЧ
"Христо Ботев- 1892"- с. Марково

Бабинден

08. 01

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан

Ден на българското кино- 90г. от рождението на Георги
Калоянчев

13.01

НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска, НЧ
"Освобождение-1904" - кв. Калугерица

120 години от рождението на Гео Милев

15.01

НЧ "Освобождение-1904" - кв. Калугерица,
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска

Ден на родилната помощ

21.01

Отбелязване на празника в читалищата от
Община Каспичан и пенсионерските
клубове

Месец на именниците

януари

НЧ "Освобождение-1904" - кв. Калугерица

Ден на мъжката рожба /Петльовден/

02.02

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

ФЕВРУАРИ

Световен ден за защита на водите

02.02

НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска

Честване на китайската нова година

07.02

Цетър за работа с деца и клуб "Приятели на
Радио Китай за чужбина"

Ден на пчеларя - дегустация на мед и среща с пчелари

10 .02

НЧ "Освобождение-1904" - кв. Калугерица

14.02

Изложба и дегустация на вино. "Най-добър
винопроизводител от реколта 2014 - "НЧ
„Пробуда 1928”- гр Каспичан и НЧ "Васил
Левски- 1924"-с.Върбяне Отбелязване и
пресъздаване на обичая в читалищата от
община Каспичан

14.02

Отбелязване на празника в училищата на
общината, ЦРД , НЧ „Христо Ботев – 1896”с. Каспичан и НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

„По стъпките на Левски”- 142 години от гибелта на
Апостола на свободата

19.02

Патронен празник в читалище „Васил
Левски -1924” с. Върбяне и НЧ „Васил
Левски – 1927” – с. Златна нива.
Отбелязване в читалищата на община
Каспичан

Международен ден на майчиния език

21.02

НЧ "Освобождение-1904" -кв.Калугерица

Тодоровден

28.02

НЧ "Освобождение-1904" -кв.Калугерица и
ККП, с. Каспичан

„Трифон зарезан”- изложба и дегустация на вино
"Най- добър праизводител на вино"

Световен ден на влюбените

1.03

Организиране на детски и ученически
тържества в детските и учебните заведения
и ЦРД. Изложби на мартеници в читалищата
на община Каспичан, ДЦВХУ с. Кюлевча и
Клуба на инвалида - гр. Каспичан

1.03

Отбелязване на празника в читалище
„Пробуда 1928” гр. Каспичан, НЧ „Просвета
– 1911” – гр.Плиска, НЧ "Каменен стълб1888"-с. Кюлевча, НЧ "Христо Ботев- 1892"с. Марково

3.03

Тържествен концерт и заря в Общинския
център по случай 137-та годишнина от
освобождението от османско владичество.
Тържества и полагане на венци и цветя пред
паметниците в населените места на
общината.

Международен Ден на жената

8.03

Тържества, седенки, изложби и поздрави в
детските заведения, ЦРД , читалищата и
пенсионерските клубове на община
Каспичан

Световен ден на поезията и международен ден на
кукления театър

21.03

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

22.03

Отбелязване настъпването на
астрономическата пролет в читалищата и
детските заведения на община Каспичан с
излети и изложби. Празненства в
пенсионерските клубове.

„Баба Марта”

„Ден на самодейността”

МАРТ

ТРЕТИ МАРТ национален празник

Първа пролет

25.03

Международен ден на театъра

27.03

Ден на хумора и сатирата

1.04

Седмица на гората - засади дръвче

01.04 /
07.04

НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча
Кампания и в гр.Каспичан

02.04

Конкурс за най-добър четец в читалищата от
общината и посещение на децата от
детските градини в библиотеките.
Запознаване с творчеството на Андерсен

Лазаровден

04.04

Пресъздаване на обичая в НЧ „Васил
Левски – 1927”- с. Златна нива, НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица,
НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
"Христо Ботев- 1892"-с. Марково

Да изчистим селото за един ден

05.04

НЧ "Каменен стълб-1888"-с. Кюлевча

1130 години от смъртта на славвянския първоучител
Методий

06.04

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

8.04

Тържества в читалище „Христо Ботев 1896”село Каспичан, НЧ ”Просвета 1911” - град
Плиска

Международен ден на детската книга

Международен ден на ромите

АПРИЛ

НЧ "Каменен стълб-1888"-с. Кюлевча,НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица и
ККП
Среща и изяви на бивши и настоящи
самодейци от любителския театрален състав
при НЧ „Пробуда 1928” гр.Каспичан и в с.
Кюлевча

„Благовещение”

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
"Каменен стълб-1888"-с. Кюлевча

АПРИЛ

Великден

12.04

Празненства във всички населени места на
общината

Международен ден на милосърдието

15.04

НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

20.0426.04

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица, НЧ
„Васил Левски -1924” с. Върбяне

Световен ден на Земята

22.04

Изложби от рисунки на ЦРД град Каспичан
и НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица

95 години от рождението на Валери Петров

22.04

Разглеждане на книгата "Ние врабчетата"деца четат на деца НЧ "Пробуда-1928"- гр.
Каспичан

Световен ден на книгата и авторското право

23.04

Запознаване на децата от предучилищна
възраст и първи клас с библиотеката на НЧ
„Пробуда-1928” гр.Каспичан, "Маратон на
четенето" Отбелязване на празника в
учебните заведения. НЧ "Просвета- 1911"гр. Плиска

Международен ден на балета

29.04

Концерт с участието на балетна школа
„Грация”при ЦРД - гр. Каспичан

Научна конференция във връзка с годишнините от
рождението на хан Крум и хан Тервел и приноса им в
историческото развитие на България

20 - 30
април

НИАР "Плиска"

Ден на труда

01.05

НЧ "Просвета- 1911"-гр. Плиска

МАЙ

Тържества, посветени на Св. Княз Борис I 1151 години от покръстването на България. Тържества
посветени на княз Борис I - регионален събор. Ден на град 1 - 2 май Михаил в град Плиска. Масово кръщане,
тържествен концерт и заря
Плиска

Гергьовден. Ден на Българската армия

06.05

Поднасяне на цветя пред военните
паметници в общината.

Празник на село Косово

06.05

Отбелязване на празника в село Косово

Ден на Европа и 70 години от края на Втората световна
война

09.05

Отбелязване на празника от читалищата в
община Каспичан – витрини, викторини,
беседи и тържества. Полагане на цветя пред
паметниците в общината.

Събор в село Каспичан. Храмов празник на църквата
„Свети Николай Чудотворец” в село Каспичан

09.05

Молебен и водосвет в храма на село
Каспичан.

Храмов празник и празник на квартал Калугерица

11.05

Молебен и водосвет в храма на квартал
Калугерица. Тържество в читалище
„Освобождение 1904” квартал Калугерица.

Ден на библиотечния работник

11.05

Изложби и срещи с бивши и настоящи
библиотекари от община Каспичан

Международен конкурс Майстори на шеговития къс
разказ " Зевзек - 2014"

14-16.05 Община Каспичан и НЧ "Пробуда - 1928"

МАЙ

Международен ден на музеите

18.05

Организирано посещение в шуменския
исторически музей- НЧ „Освобождение
1904” квартал Калугерица.

Празник на село Върбяне (Спасовден)

21.05

Отбелязване на празника в село Върбяне

Църковен празник в Храм „Св.св.Константин и Елена” с.
Могила

21.05

НЧ "Просвета- 1874"- с. Могила

Ден на българската култура и славянската писменост

24.05

Празничен парад в град Каспичан и
тържества в селищата от община Каспичан.
Празничен коктейл в читалище „Пробуда
1928” с бивши и настоящи учители и
културни дейци. Празник на НЧ
"Просвета-1874"- с. Могила

Празник на село Марково

24.05

Отбелязване на празника в село Марково

Театрална постановка на любителски театрален състав

май

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

ДНИ НА МОЯ ГРАД Каспичан`2015
51 -години град

май

Празничен концерт.Ретро дискотека. Други
културни и спортни прояви в общинския
център. Общински преглед на самодейните
състави и колективи на читалищата в
Община Каспичан.

Концерт-продукция на вокално студио към НЧ "Пробуда1928"- гр. Каспичан

май

НЧ "Пробуда-1928"-гр. Каспичан

ЮНИ

Ден на детето

01.06

Весело детско шоу, организирано от община
Каспичан , ЦРД град Каспичан и НЧ
„Пробуда-1928”гр Каспичан за децата от
общината.

Празник на село Златна нива (Свети дух)

01.06

Отбелязване на празника в село Златна нива

Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта
на Отечеството.

02.06

Полагане на цветя пред паметниците на
общината. НЧ "Просвета- 1874"с. Могила,
НЧ "Просвета-1911" гр. Плиска, НЧ "Васил
Левски- 1924" с. Върбяне, НЧ "Христо
Ботев- 1896" с. Каспичан, НЧ "Христо Ботев1892" с. Марково, НЧ "Освобождение1904" кв. Калугерица

„Ден на моето родно село”- Празник на село Могила

02.06

Отбелязване на празника в село Могила с
художествена програма

Световен ден за опазване на околната среда

05.06

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

Национален събор "Дни на предците"

06.06

Община Каспичан, кметство Плиска и
родолюбиви клубове

Тържествен концерт- продукция на самодейците от
НЧ"Христо Ботев- 1892" с. Марково

12.06

НЧ"Христо Ботев- 1892" с. Марково

Регионален фолклорен събор "Кирека пее и танцува"

13.06

НЧ „Пробуда – 1928” и Община Каспичан

Световен ден на бежанците

20.06

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

ЮЛИ

Откриване на „Лятна занималня за деца ”

20.06

В библиотеката на НЧ „Просвета – 1911” –
гр.Плиска

Еньовден

24.06

Отбелязване на празника в
НЧ
„Освобождение – 1904” – кв. Калугерица и
НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча

Световен ден за борба срещу злоупотребата с наркотични
вещества и незаконния трафик

26.06

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

115 години от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери

29.06

НЧ „Пробуда – 1928” –гр. Каспичан
Участие на самодейния театър при НЧ
„Пробуда”-1928 в Национален театрален
фестивал
Организиране на занимания с деца в
читалищата на общината и Центъра за
работа с деца.

Участие в Национален театрален фестивал

юни

„Лятна работилница за децата”

01.0731.08

120 години отсмъртта на Петко Р. Славейков

01.07

Презентация в НЧ „Пробуда – 1928” –гр.
Каспичан

165 години от рождението на Иван Вазов

09.07

Прожекция на филма "Под игото" в НЧ
"Пробуда-1928" гр. Каспичан, НЧ
"Освобождение- 1904" кв. Калугерица

Традиционен мюсюлмански празник „Рамазан Байрам”

17.07

Отбелязване на празника в читалище
„Христо Ботев 1896” село Каспичан и в
селата Златна нива и Върбяне

Илинден

20.07

НЧ "Освобождение- 1904" кв. Калугерица

ЮЛИ
АВГУСТ

225 години от рождението на Васил Априлов

21.07

Среща разговор за българските
възрожденци в ККП кв. Калугерица

Храмов празник на църквата „Свети Пантелеймон” град
Каспичан

27.07

Молебен и водосвет в храма на град
Каспичан.

Ден на занаятите

29.07

Изложба на изработени от жителите на кв.
Калугерица предмети в НЧ "Освобождение1904" кв. Калугерица

Организиране на курсове по компютърна грамотност на
възрастни хора

август

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

Весели летни игри

01.08

Организирани игри с деца от НЧ "Христо
Ботев- 1896" с. Каспичан

Събор на село Кюлевча

02.08

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

95 години от рождението на Рей Бредбъри- ден на
научната фантастика

22.08

Библиотека в НЧ "Освобождение- 1904" кв.
Калугерица

Кюлевчиада в Жабарево

05.09

НЧ "Каменен стълб- 1888"с. Кюлевча

06.09

Полагане на венци на паметника-мемориал
„Майка България” в общинския
център.Временни витрини и табла в
читалищата от община Каспичан.

ВРИ

ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО

СЕПТЕМВРИ

„Кръстовден”

14.09

Отбелязване на празника в ККП кв.
Калугерица

Начало на новата учебна година

15.09

Тържествено откриване на новата учебна
година в училищата от община Каспичан.

Традиционна годишна изложба посветена на патрона на
Художествената сбирка Стоян Венев

21.09

Художествена сбирка „Ст.Венев”

Ден на независимостта на България

22.09

Традиционен мюсюлмански празник „Курбан Байрам”

24.09

Международен ден на туризма

27.09

Участие в Национален театрален фестивал
Ежегоден пленер по керамика "КАСКЕР"

КТОМВРИ

Международен ден на музиката

Ден на възрастните хора

Изготвяне на витрини с материали по
случай празника в училищата и читалищата
от Община Каспичан.
Отбелязване на празника в читалище
„Христо Ботев 1896” с. Каспичан, с.Зл. нива
с. Върбяне, с.Марково
НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча

Участие на самодейния театър при НЧ
септемвр. „Пробуда”-1928 в Национален театрален
фестивал
септемвр. Община Каспичан

01.10

Концерт в читалище „Пробуда 1928”- град
Каспичан и НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска
по повод Деня на музиката и откриването на
новия творчески сезон. Празничен коктейл.
Откриване на новия творчески сезон във
всички читалища.

1.10

Тържества в пенсионерските клубове в
община Каспичан, НЧ "Просвета- 1911" гр.
Плиска, НЧ "Освобождение- 1904" кв.
Калугерица и ДЦВХУ-с. Кюлевча

ОКТОМВРИ

Световен ден на усмивката

02.10

НЧ "Каменен стълб- 1888" с. Кюлевча, НЧ
"Освобождение- 1904" кв. Калугерица

Ден на българската община

12.10

Културни и прояви. Ден на отворените
врати на Община Каспичан

Димитровден -"Даровете на земята" закриване на
земеделската година

26.10

Празник в НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица.

29.10

Вечер посветена на изселниците от с.
Кюлевча и с. Каспичан. НЧ „Христо
Ботев – 1896” – с. Каспичан, НЧ
"Каменен стълб- 1888" с. Кюлевча

Ден на народните будители

01.11

Факелно шествие и концерт на площад
„Възраждане” град Каспичан , СОУ
„Панайот Волов”, читалищата в община
Каспичан

Патронен празник на НЧ „Пробуда-1928” гр.Каспичан

01.11

Тържествен концерт

НОЕМВРИ

Ден на бесарабските българи

91 години от основаването на НЧ "Васил Левски - 1924 с.
Върбяне
Международен ден за борбата срещу расизма,
ксенофобията и антисемитизма
Фестивал на суджука и младото вино
135 години от рождението на Йордан Йовков

01.11
08.11
08.11
09.11

Празничен концерт в НЧ "Васил Левски1924" с. Върбяне
НЧ „Христо Ботев – 1896” – с. Каспичан
НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча
НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица

НО

Световен ден за борба с диабета

14.11

Ден на християнското семейство

21.11

Световен ден за борбата срещу СПИН

Тържествено запалване на Коледната елха

ДЕКЕМВРИ

Международен ден на хората с увреждания
Коледна изложба

Никулден - Ден на дарителя

НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица
Отбелязване на празника във всички
населени места.
Витрини в читалищата от общината

01.12

01.12

03.12

05.12

06.12

Игнажден

20.12.

Коледни трепети „Ой, Коледо, мой Коледо” Новогодишни
концерти

20.12 31.12.

Община Каспичан и НЧ "Пробуда - 1928",
НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан
Съюз на инвалидите гр.Каспичан,
НЧ
„Освобождение – 1904” – кв. Калугерица

Художествена сбирка „Ст.Венев”
Среща на дарители.
НЧ
„Освобождение – 1904” – кв. Калугерица,
НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
„Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча
НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица и пенсионерски клуб кв.
Калугерица
Изложба-базар на сурвакници, изработени
от кръжочници в ЦРД град Каспичан.
Коледари на гости при Кмета на община
Каспичан. Празнични коледни и
новогодишни концерти в читалищата от
община Каспичан.

