ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
ЗА 2017 ГОД.
ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Каспичан се създава в
изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените
от читалищата в община Каспичан предложения за дейността им през 2017год.
Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Каспичан цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие на читалищата като
важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на общината,
региона и страната.
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.
Все повече читалищата се очертават не само като културни центрове, но и като
такива на гражданското общество. Тяхната основна дейност, като традиционни
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да
осъществяват културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на
науката, изкуството и културата. Да работят за запазване на обичаите и традициите на
българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират
инициативи като: фестивали, събори, тържества и други на местно, регионално или
национално ниво.
АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ
В Регистъра на народните читалища към Министерството на културата, на
територията на община Каспичан съдебно регистрирани са 10 народни читалища, а
именно:
1.Народно читалище „Пробуда -1928г.” гр. Каспичан
2.Народно читалище „Просвета-1911г.” гр.Плиска
3.Народно читалище „Христо Ботев-1892г.” с. Марково
4.Народно читалище „Освобождение - 1904г.” кв. Калугерица
5.Народно читалище „Каменен стълб -1888г.” с. Кюлевча
6.Народно читалище „Васил Левски-1927г.” с. Златна нива
7.Народно читалище „Просвета -1874г.” с. Могила
8.Народно читалище „Христо Ботев -1896г.” с. Каспичан
9.Народно читалище “Васил Левски - 1924г.” с. Върбяне
10.Народно читалище ”Христо Жечев Косовски-1924г.” с. Косово
Държавната субсидия през 2016 год. е била 134 520 лв. за 19 щатни бройки по 7 080
лв., а за 2017 год. е завишена на 138 700 лв. на база 19 щатни бройки при стандарт
7300лв. на бройка. Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на
Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и
съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ Механизъм за разпределение на
общинската субсидия за читалищата.
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основна цел на настоящата програма е утвърждаването на читалищата в община
Каспичан като културно-просветни средища с активни културни, информационни,
социални и граждански функции, обединяващи гражданите, независимо от възраст,
социален статус и етнос. За постигането й ще съдейства реализирането на следните
подцели:
Подцели:
1. Осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена
образователна, културна, социална и информационна среда на
населението чрез осъвременяване и поддържане на библиотеките,
читалните и подържане на електронната информационна мрежа и
осигуряване достъп на населението до информация.
2. Разширяване съдържателния и социален обхват на читалищната
дейност за привличане на по-широк кръг население.
3. Развиване и подпомагане на самодейното художествено творчество за
опазване на културно-историческото наследство и националните
традиции, както и запазване на традициите на нашия роден край.
4. Развиване ползотворното сътрудничество между читалищата на
територията на община Каспичан, региона и страната.
5. Организиране и подържане на традиционните форми на културна
дейност и осигуряване на приемствеността им към следващите
поколения.
6. Опазване, подържане и обогатяване на съществуващата материална
база.
7. Подобряване на финансовото състояние на читалищата чрез:
поддържане на активно партньорство с личности и фирми за набиране на
допълнителни средства за участие на самодейните състави и индивидуални
изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали;
реализиране на допълнителни приходи от:
 членски внос,
 проекти и програми,
 дарения и спонсорства,
 наеми за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.
ДЕЙНОСТИ
№
I.
1.

Дейност

Отговорник /
Срок
изпълнител
Библиотечна и информационна дейност
Обогатяване и поддържане на Председатели на Постоянен
библиотеки,
читални, Читалищните
електронно
информационни настоятелства от
мрежи и услуги, в зависимост община Каспичан
от читателските интереси

Източник
финансиране

на

Собствени средства
Спонсори Дарения
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2.

3.

4.

5.

II.
1.

2.

3.

4.

Актуализиране
на Председатели на
библиотечния
фонд
на Читалищните
читалищните библиотеки чрез настоятелства от
закупуване на нова литература, община Каспичан
абонамент и акция за дарения
на книги
Подобряване дейността на Председатели
библиотеката, съобразена с наЧиталищните
интересите и нуждите на
настоятелства от
населението, чрез различни община Каспичан
форми на културно – масовата
работа
Създаване на читателски – Председатели на
библиотечни
клубове, Читалищните
уреждане на изложби, свързани настоятелства от
с бележити дати на личности и община Каспичан
събития от местен, регионален
и
национален
характер;
създаване
на
кътове
с
литература в библиотеките,
витрини и др.
Провеждане на срещи и Председатели на
литературни
четения
на Читалищните
новоиздадена
литература и настоятелства от
млади автори.
община Каспичан
Художественно-творческа дейност
Съхраняване на фолклорните Председатели на
традиции с цел опазване на Читалищните
фолклора
като
част
от настоятелства от
националната ни култура.
община Каспичан
Документиране
и
популяризиране на традициите
и културните ценности на
различните етноси в региона
чрез различните форми на
любителското творчество и
участия
на
престижни
културни събития в Общината,
региона, страната.
Повишаване качеството на
предлагания от читалищата
художествен продукт по повод
различни чествания
/03 март, 06 май, 24 май, 01
юни,
06
септември,
22
септември/
Изграждане на групи по
интереси – за изработване на
мартеници,
сурвакници,
боядисване на яйца, плетива,
апликации и др.

Постоянен Собствени средства
Спонсори Дарения

Постоянен Собствени средства

Постоянен Собствени средства

Постоянен Собствени средства

Постоянен Собствени средства

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Община Каспичан
настоятелства от
община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Спонсори
настоятелства от
община Каспичан
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Възстановка на обичаи и
празници
от
Културния
календар
/бабин ден, лазаруване, сирни
заговезни, коледуване/
Културно – просветна дейност
Честване на официалните и
традиционни
празници,
сборове
и
годишнини;
организиране на тематични
вечери,
културно-просветни
мероприятия,
конкурси,
изложби, творчески вечери и
инициативи.
Организиране на концертни
прояви по повод Велик ден,
Коледа и др.

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Спонсори
настоятелства от
Община Каспичан
община Каспичан

3.

Активно участие в събитията
по Културния календар на
Община Каспичан за 2017г. за
читалищните прояви.

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Община Каспичан
настоятелства от
община Каспичан

4.

Повишаване
на
художественото и жанрово
разнообразие на културните
мероприятия, чрез провеждане
на мероприятия, свързани със
съхраняването, развитието и
популяризирането на местни
традиции и обичаи.
Образователна дейност
Провеждане на образователни
дейности за възпитание и
развитие
на
местното
население,
чрез:
курсове,
кръжоци, лекции, викторини и
др.
Краеведска дейност
Активизиране на дейности,
свързани
с развитие на
краеведската
и
издирвателската дейност във
всяко читалище /описване на
музикалния и танцов фолклор,
обичаи, предания,
събиране на предмети от
традиционния бит, снимки и
други подобни значими за
населеното място/

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Община Каспичан
настоятелства от
община Каспичан

5.

III.
1.

2.

IV.
1.

V.
1.

Председатели на Текущ
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан

Собствени средства
Община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Община Каспичан
настоятелства от
община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан
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2.

VI.
1.

VII.
1.

2.

VIII.
1.

Сформиране на кръжоци за
припознаване и изучаване на
културно-историческото
наследство на родният край.
Социална дейност
Реализиране на инициативи със
социална насоченост с цел
социална
и
културна
интеграция
на
различни
социални
общности,
включително такива в риск,
неравностойно
положение,
етнически групи и др.
Организационна дейност
Утвърждаване и укрепване на
връзки с институции, учебни
заведения и НПО.

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан
Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
Средства по проекти
настоятелства от
община Каспичан

Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан
Председатели на Постоянен Собствени средства
Читалищните
настоятелства от
община Каспичан

Кандидатстване по проекти и
програми с цел набавяне на
финансови
средства
за
подобряване на материално
техническата
база
на
читалищата.
Повишаване квалификацията на кадрите
Участие в организираните за Председатели на Постоянен Собствени средства
обучение, семинари, кръгли Читалищните
маси, дискусии, работни срещи настоятелства от
по проблемите на читалищата с община Каспичан
цел
повишаване
компетенциите и развитие на
читалищата.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Читалищата в община Каспичан подържат следните самодейни състави, кръжоци и др.
форми на художествена самодейност:
1. Народно читалище „Пробуда -1928г.” гр. Каспичан
1.Самодеен театър”Каспичан”
2.Танцова формация „Настроение”
3.Детска танцова формация „Настроение”
4.Детско вокално студио”Звездици”
5.Детска вокална група „Звънче”
6.Фолклорна група „Настроение”
7.Вокална група „Детелини”
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2.Народно читалище „Просвета-1911г.” гр.Плиска
1. Детска танцов състав„Здравец”
2.Танцова формация „Розета”
3.Детска група за възстановка на народни обичаи
4.Детска група за народно пеене
3.Народно читалище „Христо Ботев-1892г.” с. Марково
1. Младежка танцова фолклорна група
2.Детска танцова група за съвременни танци
3.Детска вокална група
4.Народно читалище „Освобождение - 1904г.” кв. Калугерица
1.Младежка вокална група
2.Пенсионерска група за художествена самодейност
5.Народно читалище „Каменен стълб -1888г.” с. Кюлевча
1.Група за автентичен фолклор
2.Детска танцова група „Лазарки”
6.Народно читалище „Васил Левски-1927г.” с. Златна нива
1.Детска вокална и танцова група „Младост”
2.Фолклорна вокална група „Вечна младост”
7.Народно читалище „Просвета -1874г.” с. Могила
1.Фолклорна вокална група
8.Народно читалище „Христо Ботев -1896г.” с. Каспичан
1.Група за ромски фолклор
9.Народно читалище “Васил Левски - 1924г.” с. Върбяне
1.Група за народно пеене „Черно и бяло”
10.Народно читалище ”Христо Жечев Косовски-1924г.” с. Косово
– към момента няма самодейни състави, поради факта, че читалището не
разполага със подходяща материална база за провеждане на репетиции.
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН
ЗА 2017г
КУЛТУРНА ПРОЯВА

ДАТА

Нова година /хора, заря/

01.01

НЧ „Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча
НЧ "Христо Ботев-1896"- с. Каспичан
НЧ "Васил Левски- 1924"- с. Върбяне

Васильовден - сурвакане

01.01

НЧ "Васил Левски - 1927" - с. Зл. Нива

95 години от рождението на Блага Димитрова

02.01

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан

06.01

НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица , НЧ "Просвета-1911"-гр.
Плиска, НЧ „Каменен стълб 1888”-с.
Кюлевча, НЧ "Просвета- 1874"с. Могила

169 години от рождението на Христо Ботев

06.01

НЧ "Христо Ботев 1896"- с. Каспичан,
НЧ "Христо Ботев- 1892"- с. Марково
НЧ"Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

135 години Алън Милн - детски автор

18.01

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан

Ден на родилната помощ / Бабин ден /

21.01

Празникът се организира и отбелязва във
всички читалища от общината.

185 години Луис Карол - детски автор

27.01

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан

Месец на именниците

януари

Международен ден на безопасния интернет /беседа /

06.02

НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

Ден на пчеларя - дегустация на мед и среща с пчелари

10 .02

НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

70 години от рождението на Мирчна Башева

11.02

НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан

11.02

Почитане паметта на загиналите във
Втората световна война жители на
кв.Калугерица и курбан за плодородие
НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

„Богоявление” / Йордановден /

Свети Власий

ОРГАНИЗАТОР

Отбелязване на празника в читалищата
от Община Каспичан и пенсионерските
клубове
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14.02

Изложба и дегустация на вино. "Найдобър винопроизводител от реколта 2016
- "НЧ „Пробуда 1928”- гр Каспичан, НЧ
„Каменен стълб 1888”- с. Кюлевча и НЧ
"Васил Левски- 1924"-с.Върбяне
Отбелязване и пресъздаване на обичая в
читалищата от община Каспичан
съвместно с Община Каспичан

14.02

Отбелязване на празника в училищата на
общината, ЦРД , НЧ „Пробуда 1928”- гр
Каспичан НЧ „Христо Ботев – 1896”- с.
Каспичан НЧ "Освобождение-1904" - кв.
Калугерица

„По стъпките на Левски”- 143 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 съвместно с Община
Каспичан

Международен ден на майчиният език

19.02

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива

110 години от рождението на Емилиян Станев

28.02

НЧ "Пробуда - 1928"- гр.Каспичан
съвместно с ДГ "Снежанка", ЦРД

„Ден на самодейността”

1.03

Отбелязване на празника в читалище
„Пробуда 1928” гр. Каспичан, НЧ
„Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
"Каменен стълб- 1888"-с. Кюлевча, НЧ
"Васил Левски - 1924" - с. Върбяне НЧ
"Просвета- 1874"с. Могила

Ден на мартеницата

1.03

Празникът се организира и отбелязва във
всички читалища от общината

ТРЕТИ МАРТ национален празник

3.03

Тържествен концерт и заря в Общинския
център по случай 139-та годишнина от
освобождението от османско
владичество. Тържества и полагане на
венци и цветя пред паметниците в
населените места на общината. Концерти
по случай празника в читалищата от
общината съвместно с Община
Каспичан

Тодоровден

04.03

НЧ "Каменен стълб -1888" с. Кюлевча
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска

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

Световен ден на влюбените
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Международен Ден на жената

8.03

Тържества, седенки, изложби и поздрави
в читалищата на община Каспичан

Световен ден на поезията и международен ден на
кукления театър

21.03

НЧ "Пробуда - 1928"- гр.Каспичан, НЧ
"Просвета-1911"-гр. Плиска, НЧ "Хр.
Ботев - 1896"- с.Каспичан

Ден на земята /презентация/

21.03

НЧ "Освобождение - 1904" кв.
Калугерица, НЧ "Хр. Ботев - 1896"
с. Каспичан

Първа пролет / Пролетен бал в общинския център /

22.03

Отбелязване настъпването на
астрономическата пролет в читалищата
на община Каспичан съвместно с
Община Каспичан

„Благовещение”

25.03

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

27.03

Тържествено отбелязване на празника от
бивши и настоящи самодейци от
любителския театрален състав при НЧ
„Пробуда 1928” гр.Каспичан и в с. Зл.
Нива

01.04

НЧ "Каменен стълб-1888"-с. Кюлевча,
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан,
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. нива
НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска,
НЧ„Просвета – 1874” - с. Могила

Международен ден на театъра

Ден на хумора и шегата

Международен ден на детската книга

02.04

Седмица на детската книга

05.04

Успение Св. Методий Славянобългарски

06.04

Международен ден на здравето

Лазаровден

Конкурс за най-добър четец в
читалищата от общината и посещение на
децата от детските градини в
библиотеките. Запознаване с
творчеството на Андерсен
НЧ "Хр. Ботев - 1892" - с.Марково
съвместно с ОУ „П. Славейков”
с.Марково
НЧ ”Просвета 1911” - град Плиска
съвместно с Културно-исторически
комплекс „Двор на Кирилицата” гр.
Плиска

07.04

НЧ „Каменен стълб-1888”-с.
Кюлевча, НЧ„Просвета – 1911” –
гр.Плиска, НЧ „Хр. Ботев – 1896”- с.
Каспичан

8.04

НЧ ”Просвета 1911” – град Плиска, НЧ
„Освобождение-1904” –кв.Калугерица,
НЧ „Каменен стълб – 1888” – с.
Кюлевча, НЧ”Васил Левски- 1927” с. Зл.
Нива

9

Международен ден на ромите

8.04

НЧ ”Просвета 1911” – град Плиска
НЧ”Васил Левски- 1927” с. Зл. Нива
НЧ „Хр. Ботев – 1896”- с. Каспичан

Цветница

9.04

НЧ „Освобождение-1904” кв.Калугерица

Весела забава – боядисване на яйца

13.04

НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча

Великден / великденско хоро, конкурси /

16.04

Празника се отбелязва във всички
читалища на община Каспичан
съвместно с Община Каспичан

141 години от Априлското въстание

20.04

НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

20.0427.04

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне

Световен ден на Земята

22.04

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска, НЧ
„Освобождение-1904” –кв.Калугерица,
НЧ „Хр. Ботев – 1892” – с.Марково

Световен ден на книгата и авторското право

23.04

НЧ „Просвета- 1911”-гр. Плиска
НЧ „Просвета- 1874”- с. Могила

Ден на труда

01.05

Масова кръщавка на деца в Голямата базилика –гр.
Плиска

01.05

Събор посветен на покръстването на българите и Св.
Цар Борис Михаил

02.05

АЗ МОГА ДА ЧЕТА

03.05

Гергьовден. Ден на храбростта и Българската армия

06.05

9-ти май - Ден на победата над Хитлеристка Германия
и край на Втората Световна Война

09.05

Ден на Европа

09.05

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска,
НЧ”Васил Левски- 1927” с. Зл. Нива, НЧ
„Хр. Ботев – 1896”- с. Каспичан
Община Каспичан, Кметство град
Плиска, НИАР „Плиска”, НЧ „Пробуда
1928” – гр.Каспичан, Варненска и
Великопреславска Митрополия
НЧ "Просвета- 1911"-гр. Плиска,
Кметство гр. Плиска съвместно с
Община Каспичан, НЧ „Васил Левски 1924” с. Върбяне
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан
НЧ ”Просвета 1911” - град Плиска, НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица,
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива,
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан, НЧ
„Васил Левски -1924” с. Върбяне, НЧ
"Просвета- 1874"с. Могила
Поднасяне на цветя на паметника
"Майка България" НЧ "Пробуда - 1928"гр.Каспичан
Отбелязване на празника от НЧ
"Пробуда - 1928"- гр.Каспичан, НЧ
”Просвета 1911” - град Плиска, НЧ
"Освобождение-1904" -кв.Калугерица,
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива витрини, викторини, беседи и тържества.
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Празник на село Каспичан. Храмов празник на
църквата „Свети Николай Чудотворец” в село
Каспичан

09.05

Тържество в читалище НЧ "Хр. Ботев 1896"- с. Каспичан - Молебен и водосвет
в храма на село Каспичан.
Молебен и водосвет в храма на квартал
Калугерица. Тържество в читалище
„Освобождение 1904” квартал
Калугерица.
Отбелязване на празника в НЧ "Пробуда
- 1928"- гр.Каспичан, НЧ ”Просвета
1911” - град Плиска съвместно с
Културно-исторически комплекс „Двор
на Кирилицата” гр. Плиска, НЧ"Васил
Левски- 1927" с. Зл. Нива, НЧ „Васил
Левски -1924” с. Върбяне, НЧ
"Просвета- 1874"с. Могила, НЧ "Хр.
Ботев - 1892" - с.Марково

Храмов празник и празник на квартал Калугерица

11.05

Св. Св. Кирил и Методий. Ден на библиотечния
работник

11.05

Бирен фестивал - откриване на бирения сезон

14.05

НЧ „Каменен стълб – 1888” – с. Кюлевча
съвместно с Община Каспичан

125 години от написването на "Върви народе
възродени" Ст. Михайловски

15.05

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива

Международен ден на семейството

15.05

НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан

Ден на българската култура и славянската писменост

24.05

Празничен парад в град Каспичан и
тържества в селищата от община
Каспичан.

Ден на народните читалища

24.05

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

Празник на село Марково

24.05

Празник на село Върбяне (Спасовден)

26.05

105 години от рождението на Пенчо Славейков

28.05

Тържество в НЧ "Хр. Ботев - 1892" с.Марково. Отбелязване на празника в
село Марково.
Тържество в НЧ „Васил Левски -1924” с.
Върбяне. Отбелязване на празника в село
Върбяне. Отбелязване на Спасовден в
НЧ "Просвета-1911"-гр. Плиска
НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Театрална постановка на любителски театрален
състав

май

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

май

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан
съвместно с Община Каспичан.
Празничен концерт.Ретро дискотека.
Други културни и спортни прояви в
общинския център.

Концерт-продукция на вокално студио към НЧ
"Пробуда-1928"- гр. Каспичан

май

НЧ "Пробуда-1928"-гр. Каспичан

225 години от написването на "История
славянобългарская"

май

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Световен ден без тютюнопушене

30 .05

ДНИ НА МОЯ ГРАД

Каспичан`2017

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива
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01.06

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

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

02.06

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

„Ден на моето родно село” – Празник в село Могила

02.06

НЧ "Просвета- 1874"с. Могила
Отбелязване на празника в село Могила с
художествена програма.

Празник на село Златна нива (Свети дух)

05.06

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива
Отбелязване на празника в село Златна
нива

Световен ден за опазване на околната среда

05.06

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

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

Рамазан байрам

25.06

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан

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

26.06

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска и
всички училища и детски градини от
общината.

Ден на занаятите

29.06

НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица

Регионален фолклорен събор "Кирека пее и танцува"

юни

НЧ „Пробуда – 1928” и Община
Каспичан

"Вечер на българския фолклор" - концерт на ТС
"Настроение" и певческа фолклорна група към НЧ
"Пробуда-1928"- гр. Каспичан

юни

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

145 години от откриване на скален релеф Мадарски
конник

юни

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Устойчив туризъм 2017 - екскурзия и лекция за
Мадарския конник

юни

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Ден на детето
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Организиране на занимания с деца в
читалищата на общината и Центъра за
работа с деца.

„Лятна работилница за децата”

01.0731.08

Мото събор в НИАР "Плиска"

7-9 юли

180 години от рождението на Васил Левски

18.07

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива

160 години Свети пророк Илия

20.07

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

Международен ден на шахмата - турнир

20.07

НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан

Община Каспичан и НЧ "Пробуда-1928"
- гр. Каспичан

НЧ ”Просвета 1911” - град Плиска
съвместно с Културно-исторически
комплекс „Двор на Кирилицата” гр.
Плиска
Организирани игри с деца от НЧ "Христо
Ботев- 1896" с. Каспичан, НЧ „Просвета
– 1911” – гр.Плиска и НЧ "Пробуда 1928" гр. Каспичан

Св. Седмочисленици

27.07

Весели летни игри в библиотеката

01.08

Празник на село Кюлевча

02.08

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча
Кметство с. Кюлевча

Участие на ансамбъл "Настроение" в международен
фестивал в чужбина

август

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

„Курбан Байрам” традиционен мюсюлмански
празник

01.09

НЧ „Васил Левски -1924” с. Върбяне
НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива
НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с. Каспичан

Зърното, брашното и хляба - празник на село Златна
нива

02.09

НЧ"Васил Левски- 1927" с. Зл. Нива

ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО

06.09

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

„Кръстовден”

14.09

Отбелязване на празника в
пенсионерския клуб в кв. Калугерица

Ден на независимостта на България

22.09

Изготвяне на витрини с материали по
случай празника в училищата и
читалищата от Община Каспичан.

Кюлевчиада

23.09

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

Световен ден на туризма

27.09

НЧ „Просвета – 1911” – гр.Плиска

470 години от рождението на Мигел де Сервантес

29.09

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Международен конкурс Майстори на шеговития къс
разказ " Зевзек - 2017"

29.0901.10

Община Каспичан и НЧ "Пробуда 1928"

Участие на ансамбъл "Настроение" във фолклорен
септември НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан
фестивал в страната
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Участие в Национален театрален фестивал

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

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.

Ден на възрастните хора

1.10

Тържества в пенсионерските клубове в
община Каспичан, НЧ "Просвета- 1911"
гр. Плиска, НЧ "Освобождение- 1904"
кв. Калугерица, НЧ „Каменен стълб
1888”-с. Кюлевча, НЧ "Просвета- 1874"с.
Могила и ДЦВХУ-с. Кюлевча

Световен ден на защита на животните

4.10

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

Световен ден на усмивката

07.10

НЧ "Просвета- 1911" гр. Плиска

Фестивал на бирата - закриване на бирения сезон

14.10

НЧ "Каменен стълб- 1888"с. Кюлевча

Годишнина от смъртта на П.К.Яворов

16.10

НЧ "Просвета- 1874"с. Могила

Димитровден -"Даровете на земята" закриване на
земеделската година

26.10

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

Ден на народните будители

01.11

Факелно шествие и концерт на площад
„Възраждане” град Каспичан , СУ
„Панайот Волов”, читалищата в община
Каспичан съвместно с Община Каспичан

93 години от основаването на НЧ "Васил Левски 1924 с. Върбяне

01.11

Празничен концерт в НЧ "Васил Левски1924" с. Върбяне

120 години от рождението на Асен Разцветников

02.11

Фестивал на суджука и младото вино

12.11

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча
съвместно с Община Каспичан

110 години от рождението на Астрид Линдгрен

14.11

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

Световен ден за борба с диабета

14.11

НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица

21.11

Отбелязване на празника в НЧ ”Просвета
1911” - град Плиска, НЧ"Васил Левски1927" с. Зл. Нива, НЧ „Васил Левски 1924” с. Върбяне, НЧ "Просвета- 1874"с.
Могила, НЧ "Хр. Ботев - 1896"- с.
Каспичан, НЧ „Освобождение – 1904” –
кв. Калугерица

Международен ден на музиката и откриване на новия
творчески сезон

Ден на християнското семейство

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

14

Празник на домашните ракия и туршия

22.11

Участие на вокално студио във фестивал в страната ноември

НЧ "Просвета- 1874"с. Могила

Световен ден за борбата срещу СПИН

01.12

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан
Витрини в читалищата от общината, НЧ
"Просвета- 1911" гр. Плиска

Украсяване на Коледна елха

01.12

НЧ „Каменен стълб 1888”-с. Кюлевча

Тържествено запалване на Коледната елха

01.12

Община Каспичан и НЧ "Пробуда 1928", НЧ "Христо Ботев - 1896" с.
Каспичан

Международен ден на хората с увреждания

03.12

Съюз на инвалидите гр.Каспичан,
НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска

Седмица посветена на творчеството на Елин Пелин

03.12

НЧ„Просвета – 1874” – с. Могила

06.12

Среща на дарители.
НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица, НЧ„Просвета – 1911” –
гр.Плиска, НЧ „Каменен стълб-1888”-с.
Кюлевча

Никулден - Ден на дарителя

Международен ден за правата на човека

10.12

НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска

Игнажден

20.12.

НЧ „Освобождение – 1904” – кв.
Калугерица

80 години от рождението на Едуард Успенски "Бащата на Чебурашка"

22.12.

НЧ "Пробуда-1928" - гр. Каспичан

24.12.

НЧ „Каменен стълб-1888”-с. Кюлевча
НЧ„Просвета – 1911” – гр.Плиска
НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне
НЧ "Васил Левски-1927" с. Зл. Нива
НЧ "Просвета- 1874" с. Могила

Коледуване

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

20.12 31.12.

Изложба-базар на сурвакници,
изработени от кръжочници в ЦРД град
Каспичан. Коледари на гости при Кмета
на община Каспичан. Коледен базар в
с.Кюлевча, Празнични коледни и
новогодишни концерти в читалищата от
община Каспичан съвместно с Община
Каспичан

Плановете за културните дейности през 2017 г. на всички читалища в община
Каспичан се намират за сведение в община Каспичан.

15

