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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал Тошево е изготвена в изпълнение на
чл. 26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в общината предложения за
дейността им през 2020 година.
Изготвянето на Програмата цели да се постигне максимален синхрон между действията на местната власт,
държавната политика в областта на културата, гражданското общество и самите народни читалища като културни и
информационни центрове. Цели се и тяхното по-понататъшно развитие и утвърждаване като основни и стабилни фактори за
развитие на културата, реализиращи своята дейност по принципите на гражданското общество и работещи за културната
идентичност на общината, региона и страната
ІІ. ЧИТАЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
Читалищата са самостоятелни юридически лица с нестопанска цел, изпълняващи и държавни културно-просветни
задачи, които се управляват от настоятелства на базата на своите устави и действащото българско законодателство.
На територията на Община Генерал Тошево работят 24 народни читалища, редовно регистрирани в Агенцията по
вписванията – гр. Добрич и в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Те подават ежегодни
информации за актуализиране на обстоятелствата в електронния регистър на читалищата.
По силата на &4, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, на читалищата
са предоставени за безвъзмездно ползване читалищните сгради, публична общинска собственост, ползвани към момента на
влизане на Закона в сила. В селата Люляково, Балканци, Рогозина, Калина, Йовково, Сноп, Присад и Росен читалищата се
помещават в една сграда заедно с кметствата и кметските наместничества. На читалищата е предоставена част от сградите,
съгласно подписаните с кметствата и кметските наместничества разделителни протоколи, като те заплащат такса «битови
отпадъци» пропорционално на ползваната площ. НЧ в с. Петлешково ползва част от сграда на ДЗИ – държавна собственост.
Всички читалища са сключили с Община Генерал Тошево договори за безвъзмездно ползване на предоставените
помещения за срок от 10 години, като договорите са заверени в Службата по вписванията към Районен съд – Генерал
Тошево. Основната част от договорите изтичат през февруари 2022 г.
През м. ноември 2018 г. бе отнето правото на ползване на две от трите читалищни сгради, предоставени на НЧ с.
Изворово, като за ползване остана основната сграда /в бившето с. Долен извор/, където е и седалището на читалището.
Читалището обжалва това решение пред Административен съв – Добрич. В момента се води дело и се чака окончателното
решение по него.
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С решения на Общински съвет Генерал Тошево бе предоставена безвъзмездно земеделска земя от ОПФ на
народните читалища, които не притежават собствена земеделска земя– на НЧ в гр. Генерал Тошево, кв. Пастир, с. Люляково,
с. Йовково, с. Сноп, с. Житен, с. Петлешково, с. Присад и с. Росен. В изпълнение на тези решения, с читалищата са сключени
договори, заверени в службата по вписванията към Районен съд Генерал Тошево.
През 2020 г. читалищата следва да актуализират договорите за отдаването на тези земи под аренда.
В 15 от читалищата в община Генерал Тошево работят читалищни библиотеки по смисъла на Закона за
обществените библиотеки – притежават фонд над 3 000 библиотечни единици. Библиотеките са регистрирани в регистъра на
обществените библиотеки към Министерство на културата. В три от читалищата работят библиотечни сбирки – фондът им е
под 3 000 библиотечни единиции. Периодично се провеждат дарителски акции за набиране на книги. В останалите шест
читалища е започнало набирането на литература за библиотечни колекции, но те все още не развиват библиотечна дейност.
Читалищните библиотеки в гр. Генерал Тошево, с. Кардам, с. Красен, с. Пчеларово и с. Спасово продължават да
работят по устойчивостта на Програма «Глоб@лни библиотеки - България». Активно се ползват оборудваните компютърни
зали и предоставения библиотечен хардуер и софтуер. Участват с проекти пред Министерство на културата за финансиране
закупуването на нова литература. Работниците в тези библиотеки преминаха курсове за обучение по програмата, а четири от
тях - и едногодишен курс за придобиване на библиотечна квалификация по специалност «Библиотекознание» по програма към
Дирекция «Бюро по труда».
В НЧ «Светлина 1941” в гр. Генерал Тошево традиционно функционира Обединена детска школа по изкуствата, в
която децата се обучават в класове по пиано, акордеон, народно пеене, поп и рок пеене, народни танци, модерни танци и др.
ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Целите на народните читалища са регламентирани в Закона за народните читалища: да задоволяват потребностите
на жителите на населените места, свързани с:
* развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населените места;
* запазване на обичаите и традициите на българския народ;
* възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
* разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към културните ценности;
* осигуряване на достъп до културен продукт и информация.
С утвърждаването на настоящата програма се цели институционално укрепване на читалищата в Община Генерал
Тошево и утвърждаването им като самоуправляващи се културно-просветни средища с активни културни, информационни,
социални и граждански функции и повишаване на тяхната ефективност при реализацията на основните им цели.
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Изпълнението на настоящата програма ще направи възможно реализирането на следните подцели, свързани с
приоритетите на Община Генерал Тошево в областта на културата:
1. Опазване и разпространение на духовната и материална култура, характерна за общината, като част от
националното културно богатство.
2. Утвърждаване на читалищата като място за социално общуване и контакти, дарителски акции, място за културна
интеграция на различните етнически общности и превръщането им в граждански форум и място за обществен диалог.
3. Разширяване обхвата на читалищните дейности в обществено значими сфери чрез изграждане на информационни
центрове, провеждане на обучителни програми и включване на читалищата в дейности, свързани с реализиране на културен
туризъм и съпътстващите го услуги и атракции.
4. Насърчаване участието на народните читалища в трансграничното сътрудничество чрез установяване на трайни и
ползотворни международни контакти на читалищата, участието им в културни мрежи и засилване на междукултурния диалог.
5. Осигуряване устойчива подкрепа и стимулиране на народните читалища от общината при реализирането на
основните им дейности, поощряване на съвременни и иновативни форми на читалищна дейност.
6. Подобряване материално - техническата база на читалищата и технологично обновяване на читалищните дейности
на базата на защитени проекти и участия в програми за финансиране.
Очаква се реализацията на настоящата програма за развитие на читалищната дейност да доведе до:
- Развитие и обогатяване на културния живот в община Генерал Тошево;
- Задоволяване културните потребности на населението и осигуряване на равен достъп до прояви и услуги;
- Осигуряване на равен достъп до информация за всички слоеве на населението и активизиране на
информационния обмен на между читалищата и органите, осъществяващи културната политика на местно ниво;
- Подобряване на качеството и ефективността на предлагания културен продукт;
- Стимулиране развитието на любителското художествено творчество и повишаване на художествено-творческите
постижения на любителските състави и индивидуалните изпълнители от общината;
- Запазване на традициите и обичаите на населението на територията на общината и съхранение и популяризиране
на културно-историческото наследство на общината;
- Институционално израстване на народните читалища и повишаване на капацитета им като организации;
- Разширяване обхвата на читалищната дейност чрез привличане на по-широк кръг от населението, в т.ч. хора с
увреждания, маргинализирани групи и др.
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ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
За постигане на целите си, народните читалища извършват следните основни дейности:
* уреждане и поддържане на библиотеки и развитие на библиотечна система чрез внедряване на динамика в
библиотечния обмен и създаване на мобилен информационен и методически център;
* поддържане на електронни информационни мрежи и центрове за предоставяне на компютърни и интернет услуги и
ефективно използване на информационните технологии;
* развиване на любителското художествено творчество, като се търси премахване на разликите между общинския
център и селата във възможностите за включване в художествени прояви и образователни програми;
* организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания и други младежки дейности,
свързани с формиране и развитие на талантите на младите хора;
* събиране и разпространяване на знания за родния край и публичната им презентация;
* създаване и съхраняване на музейни колекции и временни експозиции съгласно Закона за културното наследство;
* развитие на културни, творчески и образователни програми за обмен в страната и чужбина в областта на музиката,
изкуството и културата.
През 2020 г. НЧ „Светлина 1941” ще работи по осигуряването на устойчивост на вече реализирани проекти.
Библиотеките при 5 народни читалища – „Св. Св. Кирил и Методий 1897“ с. Пчеларово, „Йордан Йовков 1896“ с.
Красен, „Отец Паисий 1897“ с. Спасово, „Пробуда 1941“ с. Кардам и „Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево, които в края на
2019 г. спечелиха проекти към Министерство на културата за закупуване на литература за библиотеките, през 2020 г. ще
закупят и обработят новите библиотечни документи и ще работят за популяризирането на набавена литература, както и за
повишаване броя на читателите в библиотеките.
Съгласно чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, народните читалища в Община Генерал Тошево представиха
в Общинска администрация своите писмени предложения за дейностите си през 2020 година.
Плановете се взети под внимание при изготвяне на годишния Културен календар на Община Генерал Тошево,
включително и финансовия план към него, и се съхраняват в Община Генерал Тошево - в отдел „Култура, вероизповедания и
интеграция”.
Тези планове са взети пред вид при разработване на настоящата програма.
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V. ФИНАНСИРАНЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Читалищата се финансират от субсидии от държавния и общинския бюджет, както и от собствени приходи, набирани
от членски внос, дарения, наеми от земеделска земя и ползвано читалищно имущество, основни и допълнителни дейности на
читалището, участия в проекти и програми за финансиране и други източници.
За развитие на своите дейности през 2020 година 24-те народни читалища от общината ще получат държавна
субсидия в размер на 469 800 /четиристотин шестдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева за 45 /четиридесет и пет/
субсидирани бройки при стандарт за субсидирана бройка 10 440 /десет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.
В стандарта са включени разходи за обезпечаване на работна заплата, осигурителни вноски и обезщетения на
служителите, издръжка и развиване на читалищни дейности.
Няма увеличение на субсидираната численост за народните читалища спрямо 2019 г.
Според разчетите в приетия бюджет на Община Генерал Тошево за 2020 година, народните читалища ще получат
допълнителни финансови средства от общинския бюджет в общ размер 100 000 /сто хиляди/ лева.
Предвидените средства за развитие на читалищните дейности в общината ще се използват както следва:
1. Дофинансиране на заплати и осигуровки на служителите
- 28 800 лв.;
2. Обезщетение при пенсиониране на служител / с. Красен/
- 3 220 лв.;
3. Дофинансиране м. февруари
- 15 015 лв.;
4. Дофинансиране м. май
- 24 285 лв.;
5. Парно отопление и ел. енергия за НЧ „Светлина 1941” и библиотеката - 9 000 лв.;
6. Горива и отопление за читалищата по населени места
- 2 800 лв.;
7. Абонамент за периодични издания – библиотека „Светлина“
900 лв.;
8. Абонамент за периодични издания – по др. населени места
- 1 800 лв.;
9. Застраховка 5 компютърни зали „Глобални библиотеки - България”
650 лв.;
10. Абонамент за библиотечен софтуер – библиотека „Светлина“
360 лв.;
11. Застраховка на сгради и имущество, придобито по проекти - Г. Тошево - 2 400 лв.;
12. СОТ за НЧ „Светлина – 1941“
- 770 лв.;
13. Ремонт и оборудване на читалища
- 10 000 лв.
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Освен посоченото дофинансиране на читалищата от общинския бюджет, на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за
народните читалища, поради недостиг на средства в читалищата за ремонт и поддръжка на сградите, в капиталовата
програма на Община Генерал Тошево за `2020 са предвидени средства в размер на 107 300 /сто и седем хиляди и триста/
лева за ремонтни дейности на следните народни читалища:
20 900 – ремонт ел. инсталация и сцена - НЧ с. Красен;
49 200 – ремонт зала и сцена - с. Люляково;
16 400 – ремонт настилка - с. Изворово /Долен извор/;
20 800 – ремонт покрив - НЧ с. Житен.
Направените разходи по цитираните ремонти ще се разплащат чрез Общинска администрация.
През 2020 година текат основни ремонтни дейности по сградите на НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам и НЧ „Отец Паисий
1897“ с. Спасово, които се реализират по проект на Община Генерал Тошево „Развитие на туристическия потенциал, опазване
и популяризиране на общото наследство“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за
трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Румъния - България 2014 - 2020“.
Стартира проектът на Община Генерал Тошево „Развитие и популяризиране на общото наследство“ по Програма за
трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 - 2020“, в който се предвиждат основни ремонтни дейности по
сградата на Народно читалище „Дора Габе 1940“ в с. Дъбовик и други културни обекти.
През 2020 г. народните читалища от общината имат възможност да кандидатстват със свои проекти пред МИГ –
Балчик – Генерал Тошево – за финансиране провеждането на културни събития през 2020 – 2021 г. На финалния етап е
проект на НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик и Форум „Българско наследство“ гр. Балчик.
По Културния календар на Общината за 2020 година, за реализиране на културни събития по населените места,
организирани от читалищата или с тяхно участие, за народните читалища са предвидени допълнителни финансови средства,
които ще се предоставят целево на народните читалища - с отделни заповеди за всяка проява.
Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища, всички средства, предоставени на народните читалища от
държавния и от общинския бюджет, се разпределят по читалищата от специална комисия.
Договорените от Комисията суми ще бъдат включени в договорите за финансиране на 24-те народните читалища през
2020 г. - в изпълнение на настоящата програма.
Средствата подлежат на отчет пред Общинска администрация и Общински съвет Генерал Тошево относно
целесъобразността и законосъобразността на разходването им.
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ФИНАНСИРАНЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПО БЮДЖЕТ `2020 г.

И Наименование на
народното читалище

Населено
място

Субс. Държавна Общ.
Бр. субсидия субс.

НЧ "Светлина 1941” Мес.ДС - 16 095 гр. Ген. ТошевоХ 18.5
с 10.82% доп. §1+2 ОбС - стават 17 760
НЧ "Иван Вазов – 1946 "
НЧ "Пробуда - 1941"
НЧ "Отец Паисий - 1897”
НЧ"Св.Св.К.и Методий-1897"
НЧ "Йордан Йовков - 1896"

кв. Пастир
с. Кардам
с. Спасово
с. Пчеларово
с. Красен

1
2.5
2.5
2
2.25

НЧ “Нов живот - 1941”
НЧ "Алекс. Гичев - 1907"
НЧ "Ст. Караджа-1941 година”
НЧ "Дора Габе - 1940"
НЧ "Йордан Йовков - 1943"
НЧ "Й. Йовков - 1941 год."
НЧ "Христо Ботев - 1908"”
НЧ “Съединение - 1943”
НЧ "Ст. Караджа - 1942 г.”
НЧ “Йордан Йовков - 1942"
НЧ "Христо Ботев - 1942"
НЧ “Калина - 1965”
НЧ “Ст. Караджа - 1942”
НЧ “Наука - 1940”
НЧ ”Васил Левски - 2007”
НЧ ”Тодор Рачински - 2011”
НЧ „Димитър Ганев - 2014”
НЧ „Светлина - 2014”

с. Преселенци
с. Василево
с. Чернооково
с. Дъбовик
с. Люляково
с. Росица
с. Житен
с. Изворово
с. Малина
с. Йовково
с. Рогозина
с. Калина
с. Балканци
с. Зограф
с. Сноп
с. Петлешково
с. Присад
с. Росен

1.25
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.75
0.75
1
0.25
0.75

24 народни читалища
8

45

193 140
10
26
26
20
23
+1
13
10
10

440
100
100
880
520
980
200
440
440

в т.ч.
в т. ч. в т. ч. в т.ч. в.т.ч. Ремонт и
в.т.ч.
м.
февр.
доф. целевоотопл. абон.и оборудване
ФРЗ +
Гл.библ кап. прогр.
м.май дофин.
обезщет
7 10 980 3 170 9 000 900
52 100 19 980 7 560
+510
420 610
- 200 100
2 410 1 080
250 325 Интеррег
5 650 1 200 1 050 1 525 1300
1 525 1300 250 125 Интеррег
3 200
1 220 3 000
- 325
4 545
840 1 220 800 250 325
20 900
8 035 1 380
+3 220
525 610
- 250 100
+
3 105 1 620
600
420 610
- 200 100
1 930
420
420 610
- 200 100
1 750
720
420 610
- 200 100 „Черном…“
2 050
420 610
700 200 100
49 200
2 030
630 930
- 200 100
1 860
420 610 500 200 100
20 800
3 030 1 200
- 610 800
16 400
1 410
420
610
200
1 230
315
+
315
420
+
420
480
- 305 1 200
- 100
2 085
200 100
300
240
420 610
- 100
1 370
315 460
400
- 100
1 275

10 440
10 440
15 780
10 440
10 440
10 440
7 860
10 140
5 400
5 400
7 860
7 860
10 440
2 640
7 980
469 800 100 000 32 020 15 015 24285 13170 11800 3710

107 300

ПЛАН
ЗА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

м. януари ` 2020
дата
м. януари
- м.февр.
01 - 02
януари
06
януари

събитие

„60 години град Генерал Тошево“.
Обща програма по повод годишнината
„Сурвакари ходят из село” – обичаи по
населените места.
172 г. от рождението на Христо Ботев.
Патр. празници на НЧ с.Житен и Рогозина
Кътове, изложби и библиотечни прояви.
13
Беседа „Алеко Константинов – будната
януари съвест на своето време“-в библиотеката
14
„Банго Васил” – Ромска Нова година.
януари Общи тържества и библиотечни прояви.
20
Откриване фотоизложба от Втория
януари пленер „Есенни хоризонти“ в Г. Тошево.
21
Ден на родилната помощ /Бабин ден/
януари
27
142 г. от Освобождението на Добруджа.
януари
Поклонения пред паметници, др. прояви
м.януарифевруари
м.януари
-декември
31
януари
9

Финансиране от
организатори
Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941” и кв. Пастир
НЧ в населените места в
общината и в гр. Генерал Тошево
НЧ в Г.Тошево, с. Житен, Рогозина,
Кардам, Красен, Изворово, Малина
с.Преселенци,Спасово,Петлешково
НЧ с. Йовково

общински собст.пр. други
бюджет
+
+

Община и НЧ в гр. Ген. Тошево,
с. Чернооково, с. Присад, ….
Община и НЧ „Светлина 1941“
+
гр. Генерал Тошево
всички читалища и клубове на
+
пенсионера в населените места
Община и НЧ Г. Тошево, с. Кардам
с. Пчеларово, Василево, Малина
с. Дъбовик, Кардам…
Продукции на класовете в школата и Обединена школа по изкуствата
образователни концерти.
при НЧ „Светлина 1941”
Ежемесечен конкурс за деца
Читалищна библиотека „Светлина“
„Любознайко – всезнайко”.
Концерт на Фолклорен ансамбъл
Община Ген. Тошево
+
„Родопа“ - Смолян по повод 60г. на града със съдейств. на НЧ „Светлина 1941“

+
+
+
+

+
+
+
+

м. февруари `2020
02
февруари
04
февруари
05
февруари
06
февуари
06
февруари
10
февруари
10
февруари
12
февруари
12 - 14
февруари
14
февруари
14
февруари

Петльовден.
Ритуал в с. Чернооково
Отчетно събрание на НЧ
„Пробуда 1941“ с. Кардам.
„Майстори“ – спектакъл на Нов театър
НДК- София в гр. Генерал Тошево
Отчетно – изборно събрание на НЧ
„Нов живот 1941“ с. Преселенци.
Отчетно събрание на НЧ „Св.
Св. К. и Методий 1897“ с. Пчеларово.
Чуминден – празник на пчеларите.
Беседи, изложби, кътове.
„Пчеларите разказват: Медът – здраве
и дълголетие“ – беседа, изложба, кът.
Отчетно събрание на НЧ
„Александър Гичев - 1907“ с. Василево.
Концерт и прояви за
„Свети Валентин “- Ден на влюбените.
Литературен конкурс „Жени и вино,
вино и жени” в Генерал Тошево.
Ден на лозаря - „Трифон Зарезан”.
Ритуали по населените места.
Конкурси за домашно вино.

15
февруари

Отчетно събрание на НЧ
„Йордан Йовков 1942“ с. Йовково.

10

НЧ с. Чернооково, НЧ с. Кардам

+

НЧ с. Кардам

+

НЧ гр. Генерал Тошево

+

НЧ с. Преселенци

+

НЧ с. Пчеларово

+

НЧ с. Малина, с. Житен

+

НЧ с. Малина

+

НЧ с. Василево

+

ЦПЛР - Център за работа с деца,
НЧ „Светлина1941”
НЧ „Светлина 1941”,
Читалищна библиотека „Светлина“

+

+

+

Община Генерал Тошево и НЧ в гр. +
Генерал Тошево, кв. Пастир, с. Кардам
Красен, Спасово, Росица, Пчеларово,
Малина, Люляково, Йовково, Дъбовик,
Житен, Росен, Василево, Зограф,
Чернооково, Петлешково, Рогозина,
Изворово, Калина, Балканци, Присад

+

НЧ с. Йовково

+

+

м.
февруари
16
февруари
17
февруари
17
февруари
17
февруари
18
февруари
18
февруари
19
февруари
19
февруари

„Творчеството на Иван Вазов“- беседи
в библиотеката за зрелостници
Панихида в памет на Дора Габе /37 г.
от смъртта и на Петър Габе – р.18.02…
Отчетно събрание на НЧ
„Отец Паисий 1897“ с. Спасово.
Общо отчетно събрание на НЧ „Стефан
Караджа 1941 година“ с. Чернооково
Общо събрание на НЧ „Светлина 1941“
гр. Генерал Тошево.
Отчетно събрание на
НЧ „Калина 1965“ с. Калина.
Общо отчетно събрание на НЧ
„Тодор Рачински 2011“ с. Петлешково.
Поклонение пред паметника на Васил
Левски в гр. Генерал Тошево.
Всенароден помен за Васил Левски.
Библиотечни прояви, тържества, кътове,
посветени на Апостола на свободата.

21
Отчетно събрание на НЧ
февруари
„Светлина 2014“ с. Росен.
22
Отчетно- изборно събрание на
февруари НЧ „Васил Левски 2007“ с. Сноп.
22
Общо отчетно събрание на НЧ
февруари „Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица.
23
Участие в Областен конкурс – рецитал
февруари „За да я има България"
25 февруари Прояви, посветени на
- 3 март
Националния празник на Р България.
25
Отчетно събрание на НЧ „Йордан
февруари
Йовков – 1896“ с. Красен
11

+

НЧ с. Йовково

+

НЧ с. Дъбовик
НЧ с. Спасово

+

НЧ с. Чернооково

+

НЧ гр. Генерал Тошево

+

НЧ с. Калина

+
+

НЧ с. Петлешково
Община Генерал Тошево
НЧ гр. Ген. Тошево и кв. Пастир
Община, НЧс.Преселенци, Василево
Г.Тошево, с. Красен, Житен, Малина,
Спасово, Чернооково, Изворово,
Люляково, Росен, Росица, Калина, …

+
+

+

+

НЧ с. Росен
НЧ с. Сноп
НЧ с. Росица
Отличени участници в Общинския
конкурс
Община и НЧ гр. Ген. Тошево
и всички читалища от общината
НЧ с. Красен

+

+

+

+

+
+

26
февруари
26
февруари
27
февруари
27
февруари
28
февруари
28
февруари

Отчетно събрание на НЧ „Йордан
Йовков 1943 село Люляково“.
Отчетно събрание на НЧ
„Иван Вазов 1946“ кв. Пастир.
Отчетно събрание на НЧ „Христо Ботев
1942“ с. Рогозина.
Отчетно събрание на
НЧ „Стефан Караджа 1942 г.“ с. Малина
Отчетно- изборно събрание на
НЧ „Димитър Ганев 2014“ с. Присад.
Празнични концерти по повод
Националния празник на Р България

НЧ с. Люляково
НЧ кв. Пастир

+

НЧ с. Рогозина

+

НЧ с. Малина
НЧ с. Присад

+

НЧ по населените места

+

м. март `2020
01 март

02 март
03 март

НЧ в гр. Ген. Тошево, кв. Пастир,
Ден на самодееца.
+
с.
Кардам,
Спасово,
Красен,
Рогозина,
Тържества на самодейните колективи.
Ден на мартеницата. Работилници на с. Пчеларово, Василево, Житен, Калина
Баба Марта, ритуали за посрещането и, с. Росен, Малина, Дъбовик, Зограф,
с. Изворово, Люляково, Преселенци
окичване на дървета.
НЧ в гр. Генерал Тошево
+
Празничен концерт по повод
Националния празник на Р България
+
Национален празник на Р България. Община, НЧ „Светлина”, с. Кардам,
с. Пчеларово, с.Спасово, с. Василево
Поклонения пред паметници и
с. Красен, с. Преселенци, с. Дъбовик
паметни плочи.

+

+

с.Рогозина, Калина,Балканци, Житен

06 март
08 март

12

Отчетно събрание на НЧ
„Наука 1995“ с. Зограф
Тържества за Деня на жената.
Седенки, литературни срещи, кулинарни
изложби, женско парти и др.

НЧ с. Зограф
НЧ в с.Петлешково, Пчеларово,Сноп
с. Красен, Росица, Росен, кв. Пастир,
с.Преселенци, с.Чернооково, с.Житен

+
+

с. Дъбовик, с. Василево, с. Изворово,
с. Рогозина, с.Малина, Зограф, Йовково
с. Калина, с. Балканци, с. Присад,
с. Люляково, с. Йовково, с. Сноп

08 – 09
март
10
март
12
март
м.
март
м.
март
15 – 17
март
18
март
20 март

Участие на инд. изпълнители в НФ
конкурс „Дунавски славей“ гр. Русе.
Сирни заговезни. Ритуали около
огньовете и общоселски веселия.
Общо отчетно събрание на НЧ „Христо
Ботев 1908“ с. Житен
Отчетно събрание на НЧ
„Стефан Караджа 1942“ с. Балканци
Общо отчетно събрание на
НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово
Участие в Нац. к-с в гр. Шумен „Децата
на България пеят, танцуват и рисуват“.
Отчетно събрание на
НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик
Селска кушия в с. Василево.

Деца от НЧ с. Малина

+

НЧ с. Малина

+

НЧ „Христо Ботев 1908“ с. Житен

+

21 март

Тодоровден в Кардам. Ритуал, кушия.
Турнир в памет на доц. Тодор Тодоров.
Световен ден на поезията. По повода срещи, четения.
Тържества за Първа пролет.
Посрещане на пролетта, изложби,
конкурси, пролетни излети …

Община, Кметство с. Кардам
+
и НЧ с. Кардам
НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево

21 март
22
март

22 – 24
март
13

НЧ с. Балканци
НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово

+

Деца от НЧ с. Малина

+

НЧ с. Дъбовик

+

Кметство и НЧ с. Василево

+

НЧ в Ген. Тошево, кв. Пастир, с. Сноп
Пчеларово, Дъбовик, Росен, Спасово,
Петлешково, Росица, Житен, Малина,
Рогозина, Зограф, Люляково, Калина,
Преселенци, Изворово, Присад,
Йовково и др.
Участие на деца - индив. изпълнители в деца от НЧ с. Малина
НМФК „Орфеево изворче“ гр. Ст. Загора.

+
+

+
+

+

+

22 – 25
март
27 март
29 – 30
март
30 март –
1 април

Участие в НМФК „Орфееви таланти“ в
гр. Пловдив.
Ден на театъра. Спектакъл на
Театрален състав „Г. Шивачев“ при НЧ
Участие в Национален фолкл. конкурс
„Диньо Маринов“ гр. Варна.
Празници на хумора и шегата в гр. Ген.
Тошево. Спектакли, изложба, срещи.

деца от НЧ с. Малина

+

НЧ „Светлина 1941”

+

деца от НЧ с. Малина

+

Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941”

+

+

м. Април `2020
01 април
01 април
07 април
08
април
м. април
11 април
12 април

14

Ден на хумора и шегата.
Голямата усмивка“- карнавал и фиеста.
Участие в НДЮ конкурс „Песенна дъга
над Кутев“ в гр. Котел.
Ден на здравния работник. Ритуали
и здравни беседи по места.
Международен ден на ромите.
Културни и библ. прояви за празника.
Кулинарни изложби с ромски ястия.
Участие на ФГ във Фестивал на
лалетата – гр. Истамбул, Турция
„Лазарки ходят из село”ритуали по населените места.
Общински фолклорен празник
„Цветница”.

НЧ„Светлина 1941”,Община Г.Тошево +
с уч. на НЧ с. Спасово, Красен,
деца от НЧ с. Малина

+

НЧ с. Пчеларово, с. Дъбовик

+

НЧ в Г.Тошево, с. Спасово, с. Присад,
с. Петлешково, Чернооково, Малина,
с. Рогозина, с. Росица, с. Пчеларово
НЧ с. Кардам
лазарски групи при
народни читалища и училища
Община, НЧ гр.Г.Тошево, кв.Пастир,
с.Пчеларово,Дъбовик,Сноп, Спасово
Василево, Чернооково, Росица,
Малина, Преселенци, Люляково,
Кардам, Красен, Петлешково,
Житен, Росен, Изворово, Зограф,
Рогозина, училища и Клубове.

+

+

+
+

13 - 20
април
20 април
21 - 30
април
20 април
22
април
23-24
април
25 – 26
април
м. април
м. април
30 април
м. април
м. април –
май

15

Великденски празници. Тържества,
Великденски работилници, седенки,
кулинарни изложби, конкурси, ритуали ...
Великденско Добруджанско надсвирване
на инструментални групи.
Седмица на детската книга. Детски
утра, забави, часове на приказките,
презентации, колективни четения и др.

всички народни читалища
населените места от общината

по

Община Генерал Тошево
+
НЧ „Светлина 1941”
Община,НЧ в ГТ, с.Кардам, с.Красен +
с.Спасово, с.Преселенци, с.Йовково
с.Пчеларово,с.Петлешково,кв.Пастир
с. Дъбовик, с. Изворово, с. Присад.
Тържества и витрини по повод 143
НЧ гр. Ген. Тошево, с. Преселенци,
години от Априлското въстание.
с. Росен, Росица, Малина, Люляково и
Световен ден на земята. Тържества
НЧ с. Спасово, с. Кардам
Конкурси, изложби на обредни хлябове. с. Красен, Преселенци, Люляково …
Маратони на четенето в библиотеките читалищни библиотеки – в клубове,
по повод Международен ден на книгата. училища, детски градини
IX Регионален детски фестивал
НЧ „Светлина 1941”
+
„Бялата лястовица”.
Община Генерал Тошево
Образователни концерти за
Община, Обединена школа
училищата от гр. Генерал Тошево.
при НЧ „Светлина 1941”
Отбелязване на световния ден на НЧ с. Малина
танца. Разучаване на български хора.
80 годишнина на Народно читалище НЧ „Дора Габе 1940“
+
„Дора Габе 1940“ с. Дъбовик
с. Дъбовик
Участие в Национален музикален деца от НЧ с. Малина
фестивал „Фолклорен изгрев“ гр. Варна.
Участие в XII Празник на фолклорното НЧ кв.Пастир, с. Преселенци, Красен
изкуство „Като жива вода” в гр. Суворово Малина,Василево,Рогозина,Г.Тошево

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

м. май `2020
НЧ г. Ген. Тошево, с. Петлешково, +
кв. Пастир и с. Люляково
Кметства и народни читалища в
+
с. Дъбовик и с. Люляково
06 май
Седми фолклорен събор „Гергьовска
кметство и НЧ с. Изворово, Община +
люлка” в с. Изворово. Събор на селото. с уч. на НЧ с. Житен, Зограф, Красен,
Сноп, кв. Пастир, с. Малина, Росица,
Росен, Петлешково, Рогозина...
06 май
Участия в Храмовите празници в
Църковните настоятелства и НЧ в
с. Преселенци и с. Дъбовик.
с. Преселенци и с. Дъбовик
м. май
„Вече съм грамотен“ – приемане на нови НЧ с. Спасово, с. Йовково
читатели-първокласници в библиотеката
8 - 9 май Дни на руската култура в с. Кардам.
НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам
+
Кметство с. Кардам
09 май
Ден на Европа. Ден на победата.
НЧ гр.Г.Тошево, с.Кардам, с.Красен +
Срещи, беседи, посещения на ветерани. с.Преселенци, с.Дъбовик,с.Спасово
Изложби във фоайетата на читалищата с.Пчеларово,с.Рогозина, с.Йовково
и и библиотеките.
Калина, Малина, Дъбовик, Люляково.
09 май
Събор в с. Чернооково.
Кметство и НЧ с. Чернооково
+
05 - 06 май Гергьовски люлки, веселия
на по повод Деня на храбростта – 6 май.
06 май
Събори в с. Дъбовик и с .Люляково.

ХХІV Нац. конкурс за млади изпълнители Община Генерал Тошево
+
„Иван Георгиев” в с. Дъбовик.
НЧ „Дора Габе 1940” с. Дъбовик
Патронен празник на НЧ „Ст. Караджа
НЧ „Стефан Караджа 1941 година“
1941 година“ с. Чернооково.
с. Чернооково
11 май
Проф. празник за библиотеки и читалища Община Генерал Тошево
+
Ден на отворените врати в библиотеката. читалищните библиотеки от
Срещи, „Библиотекар за един ден“,
общината
дарителски кампании „Подари книга”.
11 - 24 май Майски празници на културата
НЧ с. Спасово, с. Малина,
Тържества, концерти, изложба, кътове… с. Василево, с. Росица

+
+
+

+
+
+

+

+

+

10

+

май
10 май

+

16

+

+

+

м. май

Патронен празник на НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий 1897“ в с. Пчеларово.
м. май
Участие във ФХС „Сребърна пее и се
смее“ в с. Сребърна, обл. Силистра.
15 - 19
Участие в МФФ „С България в сърцето”
май
в гр. Каварна.
16-18 май Посещения на музейните експозиции
по повод Международния ден на музеите.
м. май
Участие в Нац. преглед на танц. клубове
„Събрали ми се, надиграли в Добруджа“.
22 май
Празник 160 г. Храм „Св. Николай Летни“.
Събор и общоселско тържество.
24 май
Участие в манифестация - Ден на бълг.
просвета и култура и на слав. писменост
24 май
„Среща па поколенията“ в с. Преселенци.
Фолклорен празник и събор на селото.
24 май
Събор и храмов празник в с. Житен и
м. май
28 май
28 май
м. май
м. май
м. май
м. май
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НЧ с. Пчеларово

+

НЧ с. Пчеларово, с. Красен

+

Детски фолклорни състави при
НЧ „Светлина 1941” гр. Ген.Тошево
ИМ, ЦРД, НЧ гр.Г.Тошево, с.Красен
Йовково, Дъбовик,Малина, Калина
НЧ кв. Пастир

+

Кметство с. Красен
+
НЧ с. Красен
Община Генерал Тошево
+
НЧ „Светлина 1941”
НЧ „Нов живот 1941“ и
+
Км. наместничество с. Преселенци
Км. наместничество и
+
НЧ „Хр. Ботев 1908“ с. Житен
Участие във ФФ „Станата пее“ в местн. НЧ кв. Пастир
Станата, общ. Нови пазар, обл. Шумен.
„Шарена черга“ – Фолклорна вечер с
НЧ „Светлина 1941“
Клуба на етносите при читалището.
Спасовден.
Кмество с. Спасово, ЦН,
+
Събор на с. Спасово
НЧ „Хр. Ботев 1908“ с. Житен
Тържество „50 години фолклорен състав НЧ „Йордан Йовков 1896“ и
+
в с. Красен“
Км. наместничество с. Красен
Участие в Национален събор на
НЧ с. Йовково
+
татарите в България.
Обмяна на опит на читалищата – във
всички читалищни работници
+
връзка с професионалния празник.
Участие в Музикален конкурс „С песните НЧ кв. Пастир, с. Малина
на Георги Жеков” в с. Айдемир, обл. Сс

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

м. май

Участие във ФП „Пролетно надпяване“
в с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково.

НЧ с. Малина

+

м. юни `2020
01
юни
02
юни
02
юни
05 юни
м. юни
м.
юни
06 – 07
юни
06 юни
07 юни
07 юни
….
юни
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Международен ден на детето. Тържества. народните читалища, съвместно
Празници, изложби на рисунки, парти и др. с детски и учебни заведения
Ден на Ботев и падналите за свободата иОбщина, НЧ гр.Г.Тошево,с. Красен, +
независимостта на България. ПоклоненияВасилево, Кардам, Житен,Изворово
пред паметници и пам. плочи в общината. Преселенци, Дъбовик, Сноп,Калина
Общоселски събори. Хора на мегдана и НЧ с. Росица, НЧ с. Василево,
+
концерти в Росица, Василево и Рогозина. НЧ с. Рогозина
Международен ден за опазване на
НЧ с. Йовково
околната среда. Беседа „Моят принос“.
Участие във Фолклорен събор
НЧ с. Петлешково, с. Преселенци,
„Край чешмата, под върбата”
кв. Пастир, с. Красен, с. Пчеларово
в с. Кайнарджа, област Силистра.
с. Малина, с. Дъбовик, с.Спасово
Участие в ХХ Национален фестивал на НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево
любителските театри – гр. Каварна.
Осми Фестивал на старата градска
НЧ „Светлина1941”, НЧ гр. Шабла, +
и шлагерна песен „Подари ми море“
Община Ген.Тошево и Общ. Шабла
в ХК „Яница” с. Крапец, общ. Шабла.
ХК „Яница“. Уч.НЧ с.Спасово,Росица
Концерт на лауреатите от Фестивала
НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево
„Подари ми море“ и сп. гост – в Г. Тошево
Честване „80 години НЧ „Наука 1940“
НЧ „Наука 1940“ с. Зограф
+
с. Зограф и Събор на с. Зограф
Км. наместничество с. Зограф
Петдесетница. Храмов празник
Кметство, Църковно настоятелство +
и Събор в с. Кардам.
и НЧ в с. Кардам
Участие във Фолклорни празници
НЧ с. Малина
„Славееви нощи“ – гр. Айтос, обл. Бургас

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

14 юни

Участие в събора на с. Малина.
Конкурс „Моята цветна градинка“.
15 юни
Участие в V Фестивал за песни и танци
„Село Гурково пее и танцува” общ. Балчик
15 – 16 юни Участие в тържествата за приключване
на учебната година.
16 юни
Заключителен концерт н Школата по
изкуствата при НЧ „Светлина 1941“
18 юни
„Децата на България“ – заключителен
концерт на Школата по изкуствата.
м. юни
Участие в Деня на пшеницата в
Добруджански земеделски институт.
м. юни
Откриване на жътвената кампания.
Ритуали по населените места.
20 юни
Участие в Пети Национален фестивал на
лавандулата „Генерал Тошево – 2020“.
21 юни
Осми Международен Еньовски
фолклорен събор „Край язовир Дрян”.

24 юни
24 - 30
юни
м. юни
26 юни
27 юни
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НЧ с. Малина
с участ. на съседни читалища
НЧ кв. Пастир, с. Преселенци,
с. Василево, с. Росен, с. Красен
НЧ Ген. Тошево, с.Кардам, с.Красен,
НЧ с, с. Преселенци, с. Спасово …
НЧ „Светлина 1941“- Ген. Тошево +
НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево

+
+
+

+

ДЗИ и НЧ в с. Петлешково

+

Община, ДЗИ, кметства
и читалища по селата
Община Генерал Тошево;
+
народни читалища и клубове
НЧ с. Красен, кметство и Община; +
НЧ в кв. Пастир, с. Малина, Росен,
Изворово, Преселенци, Зограф,
Сноп, Пчеларово, Люляково, Житен
Рогозина, Спасово,
НЧ с. Пчеларово, с. Изворово и др.

+

Еньовден. Ритуали за билките.
Пресъздаване на обичая по места.
Трети пленер по живопис „Бялата Община Генерал Тошево
+
лястовица“ – в Къмпинг с. Красен.
Кметство и НЧ с. Красен
Земляческа среща в с. Великово.
Км. наместничество с. Великово
+
и НЧ с. Калина
Тържество по повод Патронния празник
НЧ „Иван Вазов 1946”
на НЧ „Иван Вазов 1946” – 27 юни
Кв. Пастир, гр. Ген. Тошево
Участие на съставите от общината в НЧ в с. Кардам, Пчеларово, Росен,
ДФС край с. Дебрене, общ. Добричка – Чернооково, Малина, Василево,
етап за НФС „Копривщица 2020“.
Росица, Дъбовик, Красен

+
+

+
+
+
+
+

28 юни
29 юни
м. юни
юли
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
м. юни
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Организиране на земляческа среща в
НЧ с. Калина, Км. наместничества +
с. Великово
с. Калина и с. Великово
Участие в тържество – храмов празник Църковно настоятелство
на „Св. Равноапостоли Петър и Павел”.
НЧ с. Люляково
- Лятна игротека в читалището.
НЧ с. Петлешково
Изработване на „Оригами“ и др. предмети.
Участие във ФС „Кирека пее и танцува“ НЧ с. Петлешково, с. Красен
в местн. Кирека край гр. Каспичан.
Участие в НФ на любителските камерни Театр. колектив „Георги Шивачев”
и кафе-театри в гр. Свищов.
при НЧ „Светлина 1941”
Участие в Национален фолклорен събор НЧ с. Чернооково
+
„Кехлибарен грозд“ с.Лозен, общ.Любимец
Участие в Национален събор на
НЧ с. Житен, с. Зограф, с. Сноп,
народните читалища в гр.Бяла, обл.Варна с. Василево
Участие в НФФ „Янко Петров“
Фолклорна група „Китка”
гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
при НЧ „Светлина 1941”
Участие в НФ за стара градска песен
Вокална група „Палитра”
„Красив роман е любовта“ гр. Созопол
при НЧ „Светлина 1941”
Участие в Х-и НФАФ „Песни в полите на НЧ с. Малина и с. Дъбовик
Балкана“ с. Жълтеш, общ. Габрово.
У Участие във Фестивал на цацата
НЧ с. Малина
в гр. Кранево.
Участие във М Ф Фестивал
НЧ с. Малина
„Радост край брега“ - гр. Созопол.
Участие в Конкурс „С песните на баба
НЧ с. Малина
Васила“ с. Калипетрово, обл. Силистра.
Участие във Фолклорен събор
НЧ с. Малина
„Аспарухово пее и танцува“- гр. Варна
Участие в Межд. Фолклорен фестивал НЧ с. Малина
„Несебърски накит“ гр. Несебър, Бургаско.
Рамазан байрам. Селско тържество
НЧ в с. Йовково, с. Присад,
и благотворителна акция.
с. Петлешково и др.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

м. юни –
юли
29 юни –
02 юли

Организиране на колективни посещения Народните читалища от общината
на концерти в гр. Добрич и гр. Ген. Тошево
Участие на ФГ от с. Кардам в Балкански НЧ с. Кардам
фолклорен фестивал в гр. Одрин, Турция

+
+

м. Юли `2020
м. юли –
м. август
04 юли
04 юли
08 юли
08 юли
11 юли
18 юли
м. юли
01 - 02
юли
м. юли
…юли/
август
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Летни игротеки „Ваканция“, Аз обичам да НЧ с. Люляково, с. Преселенци,
рисувам, аз обичам да чета“ - срещи и с. Петлешково, с. Малина, с. Красен,
занимателни игри за деца и ученици.
с. Рогозина
Пети Фестивал на руската песен Община Генерал Тошево
+
„Улыбка” в с. Дъбовик.
НЧ и кметство с. Дъбовик
Патронен празник на НЧ „Тодор
НЧ с. Петлешково
Рачински – 2011” с. Петлешково.
Витрина и беседа в библиотеката
НЧ с. Йовково
„143 г. от рождението на Елин Пелин“
Годишнина от рождението на Иван Вазов. НЧ с. Росица
Беседа и кът в библиотеката
Тържество „20 години Вокална група
НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам
+
„Кардамки“ при НЧ „Пробуда 1941“
Тържества и поклонения по повод
Община Генерал Тошево, ИМ,
183 г от рождението на Васил Левски.
НЧ с. Преселенци , с. Сноп и др.
Участие в Междунар. детски фестивал
Класове по китара и пиано при
на изкуствата „Трикси” – в КК „Албена”. НЧ „Светлина 1941” гр. Г. Тошево
Участие във ФФ „Село Гурково пее и НЧ с. Красен
танцува“ – с. Гурково, общ. Балчик.
Участие във ФФ на плодородието
НЧ с. Пчеларово, Спасово, Красен
„Св. Марина” в с. Ботево, общ. Аксаково. с. Росица, Люляково, Чернооково
Участие в Регионален фолклорен събор НЧ с. Изворово,Чернооково, Красен
„Текето” в с. Александрия, общ. Крушари. Пчеларово,Зограф, Житен, Василево

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

24 юли
31 юли
м. юли
м. юли
м. юли
м. юли

Честване 131 години от рождението на
Дора Габе. Тържества, кътове, витрини.
Девети Празник на хляба, житото
и Добруджа в с. Спасово.

НЧ с. Дъбовик, НЧ гр. Ген. Тошево
НЧ с. Малина
НЧ и кметство с. Спасово, Община, +
с участието на съседни читалища
и клубове от общината
Участие в Нац. фестивал за авт. фолклор НЧ с. Малина
„Песни в полите на Балкана“- гр. Габрово.
Участие в Международен младежки
НЧ с. Малина
фолклорен фестивал - гр. Приморско.
Участие в НФФ „Искри от миналото“ в
НЧ с. Малина
гр. Априлци.
Участие в IV Детски фестивал „Пясъчни НЧ с. Малина
творения“ в гр. Балчик.

+
+

+

+
+
+
+

м. август `2020
01-30 август Колективно четене, забавни игри и
регулярна работа с деца, гости на селото.
07 – 10
Участие на фолклорни състави от
август
общината в НФС „Копривщица 2020“
15 август
Кръгла маса „В памет на отвлечените
през 1916 и 1918 г. добруджанци“
15 август
Литургии за отвлечените добруджанци
в с. Житен, с. Красен и с. Сноп.
18 август
Участие в Храмов празник „Успение на
Преп. Йоан Рилски Чудотворец“
м. август
Участие във Фолклорен фестивал
„Поморие“ гр. Поморие.
м. август
Участие в Национален събор на хората
от третата възраст в гр. Балчик.
22

+

НЧ с. Балканци
Община Генерал Тошево,
народните читалища и клубове
НЧ „Христо Ботев 1908“ с. Житен
и Км. наместничество с. Житен
Кметства и народните читалища в
с. Житен, с. Красен и с. Сноп
НЧ с. Росица

+

+

+

+

+
+

+

+

НЧ с. Малина

+

НЧ с. Росица

+

м. август
м. август
м. август

„Багрите на българското“ – работилница
за инициативни граждани.
Участие в Събор на „Св. Успение
Богородично с. Полк. Минково, Добричко.
Участие в XVI Рибен и миден фест
гр. Каварна.
Фолклорен празник в с. Росен
„Грижи оставете за хоро се стъкмете“.
Годишнина от рождението на Дора Габе.

НЧ с. Малина

+

НЧ кв. Пастир, с. Красен

+

НЧ с. Малина

+

НЧ и кметско наместничество
+
с. Росен
24 август
НЧ с.Дъбовик, гр.Г.Тошево,с.Малина
Исторически музей – Ген. Тошево
27 август
Поклонение пред Паметника на
Община Ген. Тошево, НЧ „Светлина +
Пилотите- почетни граждани на Г. Тошево 1941“ и НЧ „И. Вазов“ гр. Г. Тошево
26- 28
Участие в Международен форум
НЧ с. Дъбовик
август
„Българско наследство“ – гр. Балчик
м. август - „Багрите на българското. Работилница НЧ с. Малина
септември за инициативи на гражданите: пейки“
29 – 30
Международен Добруджански фолклорен Община Ген. Тошево
+
август
събор „Богородица” гр. Генерал Тошево. с уч. на 21 читалища от общината
м. август

+
+

+

+
+

м. септември `2020
м.
80 години от подписването на Крайовската Община Генерал Тошево;
+
септември спогодва и възвръщането на Южна
Народните читалища и учебните
Добруджа към пределите на България.
заведения в общината
01 – 02
Участие в Национални фолклорни празници НЧ с. Малина
септември „Приморска перла“ - гр. Приморско.
01 – 04
Участие във ФФ „От Дунав до Балкана“
НЧ с. Малина
септември гр. Борово, обл. Русе.
04 – 05
XI Международен събор на преселниците НЧ с. Дъбовик, ИМ, Община, с уч. на +
септември от Северна Добруджа в с. Дъбовик.
НЧ кв. Пастир, с. Василево, с. Житен
с. Сноп, с. Росен, с. Малина и др.
23

+
+
+
+

+

06
септември
06
септември
06
септември
м.
септември
08
септември
12- 13
септември
м.
септември
15
септември
15 – 16
септември
16
септември
17
септември
17 - 25
септември
22
септември
22
септември
25
септември
24

Национален празник. Ден на съединението Народните читалища и кметствата
Литургии, кътове, изложби.
по населени места
ХVI Фолклорен събор
НЧ с. Пчеларово; с уч. на НЧ в с. Сноп +
„Славеи пеят в Пчеларово“.
с. Красен, с Преселенци, с .Василево,
с. Росица, с. Спасово, с. Рогозина,
с. Зограф, с. Житен, с. Люляково…
Патронен празник на НЧ „Съединение - НЧ в с. Изворово
1943” с. Изворово.
Участие на ФГ „Сребърен листопад“ в IV НЧ с. Преселенци
Комитски събор с.Червена вода, Русенско
Организиране на общоселско тържество НЧ с. Сноп. с уч. на ЦРД и НЧ в
+
с. Житен, с.Зограф, с.Красен, с.Малина
по повод събора на с. Сноп.
Пети Празник на плодородието
Община, Кметство и НЧ с. Кардам с +
„Кардамска есен” в с. Кардам.
уч. на НЧ с. Чернооково, Йовково …
Участие в Празника на плодородието
НЧ с. Красен, с. Малина, кв. Пастир,
гр. Шабла.
с. Спасово, с. Росица
Участия в тържествата за откриване на НЧ Г. Тошево, с. Спасово, с. Кардам,
новата учебна година.
с. Красен, Преселенци, Люляково.
Концерт на деца за края на лятната
НЧ в с. Малина
ваканция.
„Щур купон“- детско веселие пред
НЧ в гр. Генерал Тошево
читалището по повод Първия учебен ден.
Беседа „Хр. Смирненски - сатиричното и хумор. НЧ с. Йовково
творчество“ – по повод 122 г. от рождението му.

Гостуване на екип творци от
Национални празници „Албена”.
Ден на независимостта на Р България.
Библиотечни прояви, кътове, витрини.
Участие в Добруджански фолклорен
събор – гр. Тервел.
Общо отчетно-изборно събрание на НН
„Христо Ботев 1908“ с. Житен

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

Община Генерал Тошево, с. Кардам +
НЧ „Светлина 1941”, с. Красен
Община Генерал Тошево
+
и НЧ в гр. Ген. Тошево и общината
НЧ с. Житен

+

НЧ с. Житен

+

+

М. септ. октомври
м.
септември
м.
септември
м.
септември
м.
септември
м.
септември

Тържества и кътове по повод 80 години
от възвръщането на Южна Добруджа.
Участие в НФФ „Ценово пее и танцува“
в общ. Ценово, обл. Русе.
Участие във Фолклорен фестивал
„Насред мегдана” с. Главиница, обл. Сс.
Участие в Нац. фолклорен фестивал
„Море от ритми” гр. Балчик
Участие във Втори конкурс „С песните
на Тодор Кожухаров“ в гр. Хасково.
Участие в Нац. фолкл. среща „Автентичн.
и съвремие“- гр. Попово, обл. Търговище

Община Генерал Тошево
и читалищата по места
НЧ с. Красен, с. Зограф, с. Сноп

+

+
+

НЧ с. Малина

+

НЧ с. Василево, с. Красен

+

НЧ с. Малина

+

с. Росен, с. Росица, с. Преселенци,
с. Малина

+

м. октомври `2020
01
октомври
01
октомври
01 - 30
октомври
04
октомври
м.
октомври
м.
октомври
м. октомври
25

+

Междунар. ден на музиката и поезията.
Откриване на творческия сезон. Срещи.
Международен ден на възрастните хора.
Разменни гостувания, концерти, седянки.
Поздравления, концерти от деца.
Откриване изложба „Есенно изобилие“

НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево
и читалищата по населени места
НЧ с. Преселенци, с. Дъбовик, с.Росен
с.Василево, Красен, Житен, Малина,
с. Спасово, с.Рогозина, с.Люляково,…
НЧ с. Рогозина

Световен ден за защита на животните.
Беседа „Моят домашен любимец“
Участие в Обл. Преглед на сам. състави
на хората от ІІІ-та възраст – гр. Добрич.
Участие в ХVІІ Празник на стар. Градска
песен „Мара Врачанка” – гр. Враца.
Участие във Фестивал на мамалигата
в с. Нова черна, общ. Тутракан

НЧ с. Йовково

+

НЧ с.Изворово, с.Чернооково, с.Красен
с.Сноп, с.Василево, с.Люляково, Росен
Вокална група „Палитра” при
НЧ „Светлина 1941” гр. Ген. Тошево
НЧ с. Малина

+

+
+

+
+

м. октомври Часове на приказките в читалището с
деца от Детска градина с. Красен
05
Поздрав от читалището по повод Деня
октомври на българския учител
07
„Здравей, златна есен“ – тържество в с.
октомври Спасово с уч. на НЧ и Детска градина
07 - 08
Участие в НФ на СГП „С песни от свила
октомври – минаха години“ в гр. Свиленград
09
Театрален колектив при НЧ „Светлина
октомври 1941“ гостува в с. Житен
15
Литературно четене по повод 81 год. от
октомври
смъртта на писателя Йордан Йовков
17
55 год. Народно читалище „Калина 1965“
октомври
с. Калина
19
Ден на благотворителността. Акция и
октомври
среща с дарители на читалището
20
«Есен златокоса» - посрещане на есента
октомври
в с. Пчеларово.
22
Образователен концерт за учениците от
октомври
двете училища в гр. Генерал Тошево.
30
Приключване на XIV Нац. литературен
октомври
конкурс за поетеси „Дора Габе“.
м.
Гостувания на Театрален колектив от гр.
октомври
Ген.Тошево в читалищата по селата.
м.
Участие в Нац. детски фолкл. фестивал
октомври
„Мисионис пее и танцува“ гр. Търговище.
м.
Участие в Национален детско-юношески
октомври
фестивал „Листопад на спомена“ - Варна.

26

НЧ с. Красен

+

НЧ с. Малина

+

НЧ с. Спасово

+

НЧ с. Кардам

+

НЧ с. Житен

+

НЧ с. Йовково

+

НЧ „Калина 1965“ с. Калина;
Кметско наместничество с. Калина
НЧ с. Петлешково

+

+
+

НЧ с. Пчеларово

+

НЧ „Светлина 1941” гр. Ген. Тошево

+

Община Ген. Тошево, СБП,
НЧ „Дора Габе 1940” с.Дъбовик
НЧ с. Житен, с. Преселенци

+

НЧ с. Малина

+

НЧ с. Малина

+

м. ноември `2020
01
ноември
01 - 08
ноември
01 – 06
ноември
01– 30
ноември
04
ноември
08
ноември
08
ноември
16 – 21
ноември
20
ноември
м.
ноември
м.
ноември
20
27

Ден на народните будители. Тържества, Община Генерал Тошево
витрини, изложби и посещения в музеите. и всички читалища от общината
Празници на град Генерал Тошево
Община Генерал Тошево
+
Участие в комплексна програма .
НЧ „Светлина 1941”, НЧ кв. Пастир
„Родът и семейството“ – опазване НЧ „Светлина 1941”
+
културно историческата памет на града
„Есенно изобилие“ – изложба в
НЧ с. Рогозина
читалището.
Събор в с. Присад.
Кметство с. Присад и
+
Общоселско тържество.
НЧ „Димитър Ганев 2014”
Четвърти Фестивал на сармата и кюфтето Община Генерал Тошево
+
в гр. Генерал Тошево.
НЧ „Светлина 1941”, НЧ кв. Пастир
Архангелова задушница. Организирани НЧ с. Калина, с. Преселенци, Красен,
посещения в храмовете от общината.
Василево, Дъбовик, Пчеларово,Житен
Спасово, Кардам, Росица, Изворово,
Люляково и др. населени места
Йовкови празници 140 г. от рождението Община Генерал Тошево,
+
му. Изложби, рецитали, тържества и др. НЧ в гр.Г.Тошево, с.Красен,с.Спасово
Посещения в Муз. експозиция в с. Красен с.Росица, с.Йовково, с.Кардам,с.Житен
и родната къща на Й.Йовков в с. Жеравна с. Изворово, с. Малина, с. Люляково.
Приключване на Общински конкурс за
Библиотека при НЧ „Светлина 1941” +
есе, драматизация на разказ и рисунка ЦПЛР-ЦРД и Община Ген. Тошево
„Йовков и неговият свят“
Посещение на изложба в ИМ „140 години Народните читалища
+
от рождението на Йордан Йовков“ – в гр.
Ген. Тошево гостува РИМ - Добрич
Посещение на родната къща на Йордан НЧ с. Йовково
Йовков в с. Жеравна. Полагане на цветя
пред гробовете на родителите в Йовково
„Жената в творчеството на Йовков“
НЧ с. Пчеларово и ДГ „Дора Габе“

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

ноември
21
ноември
21
ноември

21
ноември
м.
ноември

– литературна среща в с. Пчеларово.
Патронен празник на НЧ „Йордан Йовков
1941 год.“ с. Росица
„Въведение Богородично“.
Ден на християнското и семейство.
Прояви, свързани със семейството и
опазване на родовата памет.
Посещения в Домове за стари хора.
Кулинарни изложби, тържества и
конкурси.
Участие в Национ. фолклорен фестивал
„Созополска дъга“ гр. Созопол.

с. Пчеларово
НЧ . Росица

+

+
+

НЧ в гр. Ген. Тошево, НЧ с. Пчеларово,
Чернооково, Красен, Петлешково, Кардам
Малина, Спасово, Калина, Сноп, Дъбовик
Люляково, Преселенци, Василево, Житен,
Зограф, Рогозина, Изворово, Калина…

Народните читалища
и клубовете на пенсионера
Деца от НЧ с. Малина

+

м. декември `2020
1 декември Международен ден за борба против НЧ в гр. Генерал Тошево,
СПИН. Презентации, срещи, беседи.
с. Пчеларово, с. Спасово и с. Кардам
03
Международен ден на хората с
Читалищата по населените места
декември
увреждания. Поздравления до тях.
06
Никулден. Храмов празник в с. Красен.
Читалищата по населените места
декември Кулинарни изложби, конкурси и др.
9 – 24
Коледни празници „От Игнажден до
всички народни читалища
декември
Коледа“ - кулинарни изложби, тържества, на територията на общината
концерти,седенки, благотворителни акции
10
Изложба „Коледно настроение”
НЧ „Светлина 1941” и ЦПЛР- ЦРД
декември в читалището в гр. Генерал Тошево.
18
Участие в тържествата по повод 161 г. от Община и НЧ гр. Генерал Тошево,
декември рождението на ген. Стефан Тошев.
НЧ кв. Пастир, с. Петлешково,
Поклонение пред паметника на генерала. с. Спасово и р.
конкурси, презентации, срещи с творци.
28

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

22
декември
20
декември
23
декември
24
декември
31
декември

Приключване на годишния библиотечен
Конкурс „Любознайко - всезнайко”.
„Игнажден” – пресъздаване на обичая,
общоселски кулинарни изложби.
Общоградско тържество.
Коледен концерт в гр. Генерал Тошево.
Участие в „Коледарски благослов” преглед на коледарски групи от
общината. Коледуване по населени места
Посрещане на 2021 година.

Читалищна библиотека „Светлина“
НЧ „Светлина 1941”
НЧ с. Спасово, с. Пчеларово,
кв. Пастир и др. читалища
НЧ „Светлина 1941”
Община Генерал Тошево
Община, НЧ гр. Г. Тошево, кв. Пастир

+
+

+

с. Кардам, Чернооково, Житен, Красен
Пчеларово,Василево,Изворово, Люляково

Община Генерал Тошево
+
НЧ гр. Ген. Тошево читалища по села

Съгласувал:
Румен Мунтянов,
Заместник-кмет

Изготвил:
Маргарита Великова,
Началник-отдел Култура, вероизповедания и интеграция
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+

+

