КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗА 2021 г.
м. януари `2021
Дата
27 януари

Културно събитие

участници

организатори

Поднасяне цветя пред паметници и паметни плочи –
143 г. от Освобождението на Добруджа
м. февруари `2021

1 февруари
3 февруари

Обявяване на Литературен конкурс „Любов и вино, поети от страната
вино и любов“
Тържество – 100 годишнина на жителка на града
родственици

14 февруари „Трифон Зарезан” - Ден на лозаря. Ритуали и
конкурси за домашно вино по населените места.
Приключване на литературния конкурс.
19 февруари Всенароден помен по повод 148 г. от гибелта на
Апостола на свободата. Витрини, кътове …
Поклонение пред паметника на Васил Левски в града.

Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941”
Община Генерал Тошево

граждани,
фолклорни състави

Община, НЧ „Светлина 1941”,
кметства, читалища, клубове

граждани, ученици

Община, ОбК „В. Левски”, ИМ,
НЧ с. Сноп, ОУ с. Преселенци

м. март `2021
1 март
1 март
3 март

Ден на мартеницата. Общински конкурс и тържества деца от града и
училища, Детски заведения,
в детски и учебни заведения, в библиотеките.
общината библиотеки, ОбМС, ОЦЛР-ЦРД
Ден на самодееца. Празнични концерти по повод 3.III. любителски състави
Община, кметства,
Тържества на съставите за любителско творчество.
читалища, клубове
Национален празник на Република България.
ученици, граждани
Община, читалища,
Поклонения пред паметници и паметни плочи.
ИМ, училища

м. април `2021
7 април
13 - 18 април

Международен ден на здравния работник.
Тържества.
Седмица на детската книга и изкуствата за деца.
Детски утра, забави, часове на приказките и др.

медицински работници

ДКЦ, Клуб „Здраве“
Община Генерал Тошево
Школа по изкуствата,
Община, училища, ЦПЛР- ЦРД,
творци, ученици, граждани библиотеки, читалища

м. май `2021
6 май
11 май
15 май
18 май
22 май
20 май
24 май

Храмов празник „Св. Георги“ в с. Преселенци.

жители и гости на селата Църковно настоятелство и
кметско наместничество
Храмов празник „Св. Св. Кирил и Методий“
жители и гости на
Църковно настоятелство
в с. Житен.
с. Житен
Кмет. наместничество с. Житен
Честване 80 годишнината на Народно читалище
членове на читалището и НЧ „Стефан Караджа
„Стефан Караджа 1941 година“ с. Чернооково
гости на с. Чернооково
1941 година“ с. Чернооково
Гостуваща изложба на РИМ - Добрич в Исторически посетители и гости на
Исторически музей - Генерал
музей по повод Международния ден на музеите.
музея
Тошево
161 години Православен храм „Св. Николай Летни”. жители и гости на
Км. наместничество, НЧ,
Храмов празник.
с. Красен
Църковно настоятелство
Церемония по награждаване на изявени учители,
Община Генерал Тошево
културни работници и ученици по повод 24 май
Ден на светите братя Кирил и Методий, българската ученици, граждани
Община, училища, читалище
азбука, просвета и култура и на славян. книжовност.
м. юни ` 2021

1 юни
2 юни
2 юни
2 юни
10 юни

Международен ден на детето. Тържества .
деца от детски градини,
Общински празник „Вълшебно детство”.
училища, читалища
Ден на Ботев и падналите за свободата и граждани, полит. партии,
независимоста на България. Всенароден помен.
ОбК „В. Левски”,
Събори в с. Росица и с. Василево.
жителите на с. Росица и
Общоселски тържества.
с. Василево
Храмов празник на храм „Св. Еразъм Охридски”
жители на с. Василево
в с. Василево.
Спасовден. Събор в с. Спасово и храмов празник
жители и гости

ЦПЛР - ЦРД, детски градини,
Училища, ОбМС, читалища
Община, кметства,
православни храмове
кметства, км. наместничества,
читалища
ЦН на храма в с. Василево,
кметство с. Василево
Кметство и НЧ с. Спасово,

10 юни
10 юни
12 - 13 юни
14 и 16 юни
17-18-19 юни
20 юни
20 юни
25 юни
28 юни
29 юни
29 юни
м. юни - юли

„Вознесение Господне“ в с. Спасово.
на с. Спасово
Честване 80 годишнината на Народно читалище
членове на читалището
„Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево
гости
Честване 70 годишнина на Добруджански
Гости на ДЗИ и
земеделски институт.
жители на с. Петлешково
VIII Нац. Фестивал за шлагерна и стара градска песен групи за стара градска
„Подари ми море” в к-с „Яница” с. Крапец, общ. Шабла песен
Събори в с. Малина, с. Балканци и
жители и гости на селата
с. Александър Стамболийски.
Първи Фестивал на уличното изкуство
художници
в гр. Генерал Тошево
Осми Регионален Еньовски фолклорен събор
фолклорни състави, гости
„Край язовир Дрян“ – с. Красен.
и търговски обекти
Петдесетница. Събор на с. Кардам
жители и гости на
и Храмов празник на храм „Св. Троица” - с. Кардам. с. Кардам
Честване 80 годишнината на Народно читалище
членове на читалището,
„Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица
жители и гости на селото
Честване 75 годишнината на НЧ „Иван Вазов 1946“ членове на читалището,
кв. Пастир, гр. Генерал Тошево
жители и гости на квартала
Заключителен концерт по повод приключване на деца от школата,
учебната година в Обединена школа по изкуствата. родители, зрители
Петровден. Празник на храм „Св. Ап. Петър и Павел“ жители на с. Люляково
в с. Люляково.
Откриване на жътвената кампания в общината.
фолклорни групи
Ритуали по откриване на жътвата в ДЗИ и по селата. по населените места

Църковно настоятелство
Народно
и
читалище „Светлина
1941“ гр. Генерал Тошево
ДЗИ
Община Генерал Тошево
Общини Г. Тошево и Шабла, НЧ
гр. Г. Тошево и Шабла, ХК „Яница”

кметски начестничества,
читалища
Община Генерал Тошево
Община, НЧ „Й. Йовков 1896” и
Км. наместничество с. Красен
Църковно настоятелство,
Кметство и НЧ с. Кардам
НЧ „Й. Йовков 1941 год.“
и кметство с. Росица
НЧ „Иван Вазов 1946”
кв. Пастир, гр. Ген. Тошево
НЧ „Светлина 1941”
Кметство с. Люляково,
Църковно настоятелство
Община, ДЗИ;
Народни читалища

м. юли ` 2021
2 юли
3 юли
04 юли

Честване 80 годишнината на НЧ „Пробуда 1941“ и
20 годишнината на Вокална група „Кардамки“
Пети Национален фестивал на лавандулата
„Генерал Тошево `2021“
Патронен празник на НЧ „Тодор Рачински - 2011”

членове на читалището, НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам
жители и гости на селото
производители на лавандула
Община Генерал Тошево и
жители и гости на града Нац. сдружение на производ.
жители и гости на
НЧ и Км. наместничество

03 -09 юли
18 юли
30 юли

с. Петлешково.
Четвърти Национален пленер по живопис „Бялата
лястовица“.
Поклонение пред Паметника на Васил Левски в гр.
Генерал Тошево – по повод 183 г. от рождението му.
Девети „Празник на хляба, житото и Добруджа”
в с. Спасово.

с. Петлешково
художници от страната
жители и гости на
гр. Ген. Тошево, ученици
жители и гости на
с. Спасово

с. Петлешково
Община Генерал Тошево
Кметство с. Красен
Община Генерал Тошево,
ЦПЛР – ЦРД, клубове
НЧ „Отец Паисий 1897”
и Кметство с. Спасово

м. август ` 2021
15 август

Кръгла маса „В памет на отвлечените през 1916 и
1918 г. добруджанци“ в с. Житен
18 август
Храмов празник на Параклис „Успение на
Преподобни Йоан Рилски Чудотворец“ в с. Росица.
м. август
„Грижи оставете и за хоро се стъкмете“ - Фолклорен
празник в с. Росен. Тържество и концерт.
27 август
Поклонение пред Паметника на пилотите - почетни
граждани на гр. Генерал Тошево.
28 - 29 август
Двадесет и втори международен
Добруджански фолклорен събор «Богородица”.
28 август –
Гостуване на културни делегации от Украйна,
1 септември Молдова и Румъния.

жители и гости на
с. Житен
жители и гости на
с. Росица
жители и гости на селото
и гостуващи състави
граждани,
деца и ученици
фолклорни състави от общ.,
региона и страната и гости
гости от Украйна, Р Молдова
и Р Румъния

НЧ „Христо Ботев 1908“,
Км. наместничество с. Житен
Църковно настоятелство,
кметство и НЧ с. Росица
Кметско наместничество и
НЧ „Светлина 2014“ с. Росен
Община, ОбМС, ДГ „Пролет”
Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941”
Община, кметства,
народни читалища

м. септември ` 2021
6 септември

граждани

Кметства и храмове

9 септември

Национален празник - Ден на съединението.
Литургии в памет на загиналите в боевете воини .
ХVII Фолклорен събор „Славеи пеят в Пчеларово“
и събор на с. Пчеларово.
Патронен празник на НЧ „Съединение 1943“
с. Изворово
Събор и празник на с. Сноп.

фолклорни състави
от общината и областта
Членове на читалището,
жители и гости на селото
жители и гости на с. Сноп

НЧ „Св. Св. К. и Методий 1897”
и кметство с. Пчеларово
НЧ „Съединение 1943”
и кметство с. Изворово
кметство, читалище

9 - 10 - 11

XI Международен събор на българите, преселени

жители и гости на с.

НЧ „Дора Габе 1940”

6 септември
6 септември

септември
16 – 17
септември
17 – 25
септември
м. септември
22 септември
м. септември

от Северна Добруджа. Кръгла маса по темата.
Пети Празник на плодородието
„Кардамска есен”.
Гостуване на екип творци в рамките на
Национални празници „Албена 2020“
81 години от подписването на Крайовския договор и
връщането на Южна Добруджа към България.
Ден на независимостта на Република България.
Общи прояви и тържества.
Честване 125 годишнината на НЧ „Й. Йовков 1896“
и 50 години Фолклорен състав в с. Красен.

Дъбовик, любит. състави
жители и гости на с.
Кардам
жители на Ген. Тошево и
селата
жители на общината
граждани
жители и гости на
с. Красен

с. Дъбовик и Историч. музей
НЧ „Пробуда - 1941”
с. Кардам
Община Генерал Тошево
Община, читалища, училища,
Исторически музей, кубове
Исторически музей
читалища, ОбК „Васил Левски”
НЧ „Й. Йовков 1896“ с. Красен
Кметство с. Красен

м. октомври `2021
1 октомври
1 октомври
1 – 2 октомври
9 октомври
7 - 9 октомври
15 октомври
16 октомври
19 октомври
26 октомври

Международен ден на възрастните хора.
Тържества, концерти.
Втори Детски музикален празник в с. Малина по
повод Международния ден на музиката и поезията
Първи Фолклорен празник „Майстори на
лютеницата“ – по повод Деня на възрастните хора
Земляческа среща на преселниците
от Северна Добруджа – в с. Чернооково
Четвърти пленер за художествена фотография
„Есенни хоризонти“ – в къмпинг с. Красен.
Ден на белия бастун.

клубове на пенсионера

Честване 80 годишнината на Народно читалище
„Нов живот 1941“ с. Преселенци
Национален ден на благотворителността.
Благотворителни акции, срещи с дарителите, др…
Димитровден. Храмови празници
в гр. Генерал Тошево и с. Средина.

членове на читалището,
жители и гости на селото

Деца - изпълнители,
жители и гости на селото
Фолкл. състави, жители и
гости на с. Преселенци
Преселници от Северна
Добруджа
фотографи от областта и
побратимените градове
членове на съюзите

граждани

Кметства, Община, ОбСП,
клубове на пенсионера
НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“
с. Малина
НЧ „Нов живот 1941“ и кметство
с. Преселенци с. Преселенци
НЧ „Стефан Караджа 1941 год.“
и кметство с. Чернооково
Община Генерал Тошево,
Кметство и НЧ с. Красен
ОбС на незрящите,
ОбСИ „Кураж”
НЧ „Нов живот 1941“
с. Преселенци
НЧ, ОбСна инвалидите „Кураж”
храмове, ИМ, ЦПЛР - ЦРД
ЦН в гр. Ген. Тошево и
ЦН в с. Средина

м. ноември `2021
1 ноември
1 ноември
1 - 8 ноември
4 ноември

Ден на народните будители.
Тържества, концерти и др. по населени места.
Приключване на Трети Национален литературен
конкурс за разказ „Земя на пеещите колелета“.
Празници на град Генерал Тошево
Комплексна програма.
Събор в с. Присад.

8 ноември

Четвърти Фестивал на сармата и кюфтето в
гр. Генерал Тошево.
м. ноември
Фотоизложба в гр. Ген. Тошево с творби от IV
фотопленер „Есенни хоризонти“, проведен в Красен.
20 ноември
Честване 10 годишнината на НЧ „Тодор Рачински –
2011“ с. Петлешково
21 ноември
„Въведение Богородично“.
Ден на християнското семейство.
20 - 26 ноември „Йовкови празници“- тържества, викторини, кътове…
Общински конкурси „Йовков и неговия свят“

ученици, граждани

ЦПЛР-ЦРД, читалища,
училища, клубове
автори от цялата страна Община Ген. Тошево, СБП,
НЧ „Дора Габе 1940”
НЧ, спортни клубове,
Община, НЧ „Светлина 1941”
уч. заведение и граждани Спортни клубове
жители и гости на селото Кметство с. Присад
Ути Бъчваров, артисти,
жители и гости на града
граждани, ученици

Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941“
Община Генерал Тошево

членове на читалището,
жители и гости на селото
с. Пчеларово, с. Изворово
Кардам, Красен, Малина
ученици, граждани,

НЧ „Тодор Рачински 2011“
и кметство с. Петлешково
храмове, читалища, клубове
и детски заведения
Община, НЧ „Светлина 1941“,
читалища, училища, ИМ,

м. декември `2021
3 декември

Международен ден на хората с увреждания.

членове на съюза

6 декември

Никулден. Храмов празник „Св. Никола“ в с. Красен.
Кулинарни изложби и тържества по места.
Честване 162 годишнината от рождението на патрона
на града генерал Стефан Тошев.
Общ. конкурс за есе и рисунка „Генералът от пехотата
Стефан Тошев и освобождението на Добруджа".
„Генералът от пехотата“ - открити уроци в Исторически
музей - Генерал Тошево и ЦПЛР – ЦРД.
Издаване сборник с най-добрите разкази, отличени в

жители на селата

16-18
декември
м. декември
м. декември
м. декември

ученици, граждани
ученици

ОбСИ „Кураж”, Община,
клубове на пенсионера
ЦН с. Красен, читалища,
клубове на пенсионера
Община, ИМ, ЦПЛР – ЦРД,
НЧ „Светлина 1941”
ЦПЛР - ЦРД

Ученици, посетители в Исторчески музей
музея
ЦПЛР-ЦРД, училища
авторите, включени в Община Генерал Тошево

13 - 24
декември
24 декември
31 декември

Нац. литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“
Коледни празници „От Игнажден до Коледа“.
Комплексна програма: кулинарни изложби, тържества.
„Коледарски благослов” надпяване на коледарски групи от общината.
„Заедно в Новогодишната нощ“ - посрещане на 2022 г.

Съгласувал:
Румен Мунтянов,
Заместник-кмет
Изготвил:
Маргарита Великова,
Началник-отдел „КВИ

сборника
читалища, училища,
клубове, фирми
коледарските групи
от града и общината
оркестър, граждани,
Общинска администрация

Община, народни читалища,
училища, клубове, храмове
Община Генерал Тошево
НЧ „Светлина 1941”
Община Генерал Тошево

