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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл. 26а от Закона за
народните читалища /ЗНЧ/, съгласно представените предложения от председателите на
Народните читалища в Община Своге за дейността им през 2017 г.
Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са
традиционни самоуправляващи се български културно–просветни институции в
населените места.
Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за
развитие на културата в община Своге и на национално ниво.
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в
Община Своге за 2017 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и
утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи
културната идентичност на Община Своге, региона и България в процесите на
всеобхватна глобализация.
2. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
Народните читалища в България са уникални организации, пример за устойчиви
културни институции, имащи дълбока връзка с миналото, с традициите, с
образователния и културен процес. На тях се гледа като структури, които трябва да се
запазват и укрепват в съвременни условия за развитие на гражданското общество.
В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения
на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за
читалищата се регулират и разпределят между читалищата от комисия, определена със
заповед на кмета и по Механизъм, определен от Министерство на Културата, чиито
средства се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл. 23,
ал. 1 от ЗНЧ.
Общата численост на субсидираните бройки е 29.
На територията на Община Своге работят и функционират следните читалища:
НЧ „Градище 1907” гр.Своге;
НЧ „Възраждане 1928” с.Искрец;
НЧ ”Христо Ботев 1929” с.Церово;
НЧ ”Светлина - 1896” с. Гара Бов;
НЧ „Искърски пролом -1934” с.Гара Лакатник;
НЧ „Народна култура 1954” с.Владо Тричков;
НЧ „Искра 1928” с.Реброво;
НЧ „Никола Вапцаров 1956” с.Томпсън;
НЧ „Никола Вапцаров 1955” с.Свидня;
НЧ „Пробуда 1957” с.Миланово;
НЧ „Климент Охридски 1924” с.Осеновлаг;
НЧ „Сава Доброплодни 1956” с. Габровница;
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1931” с.Зимевица;
НЧ „Христо Ботев 1961”с. Батулия и
НЧ „Кирил и Методий 1956 „ с.Желен
Всички читалища са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел и в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения на
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Министерство на културата. Управляват се от Настоятелства и набират средства от
членски внос, художествено-творческа и информационна дейност, субсидия от
държавния и общински бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения
и други приходи, съгласно чл. 21 от ЗНЧ.
3. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА. ПРИОРИТЕТИ
3.1. Основната цел на програмата е обединяване на усилията за по-нататъшно
развитие и утвърждаване на читалищата в община Своге като културно-просветни
средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на
комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на
читалищните ръководства с цел създаване на благоприятна творческа среда за всички
възрастови групи, ползващи услугите на народните читалища.
Основни задачи:
- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;
- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите;
- да подобри и поддържа материално-техническата база чрез участие в проекти;
- да обнови и развие инфраструктурата като основа за функциониране на
читалищата в общината;
- да разработва и реализира инициативи /проекти за общностно/ местно развитие
и финансиране на читалищната дейност;
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена
образователна, културна, социална и информационна среда на населението;
- да оказва методическа помощ и съдействие за повишаване квалификацията и
информираността на читалищните ръководства;
- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по-широк кръг население;
- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията
на община Своге, региона и страната;
- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и с
културните институции и бизнеса за взаимна полза.
•

Библиотечна дейност:
- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;
- осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от
местен, регионален и национален характер;
- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и
млади автори.
•

Културно - просветна дейност:
- осъществяване на културният календар за читалищните прояви;
- повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните
мероприятия;
- участие в културните мероприятия на общината;
- честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;
- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи.
•
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Любителско - художествено творчество:
- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските
състави и индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти – ръководители;
- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в
културно – масови събития.
•

Подобряване финансовото състояние на читалището чрез:
- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни
средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители
в местни и национални програми, конкурси и фестивали;
- увеличаване броя на членовете на читалището;
- членски внос;
- проекти и програми;
- дарения и спонсорства;
- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата.
•

Обучение и квалификация:
- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с
повишаване квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по
проекти.
•

Работа по проекти
За да продължи да се развива културния живот в Общината е необходимо
координирано сътрудничество между културните институции и използване
възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на
дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на
определени обществени потребности. Това е възможност за всяко едно читалище да
реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е
партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.
•

3.2. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА:
•

•

•

Продължаване подкрепата на Общински съвет – Своге и общинската
администрация за приобщаване на гражданите към глобалното информационно
общество, а именно чрез съдействие за устойчивост на проектите по Програма
Глоб@лни библиотеки – България, в която са включени пет Народни читалища
на територията на Община Своге – НЧ „Градище - 1907”, гр.Своге, НЧ
„Възраждане - 1928” с.Искрец, НЧ „Христо Ботев – 1927” с. Церово, НЧ
„Светлина – 1896” с. Гара Бов и НЧ „Климент Охридски – 1924” с. Осеновлаг.
Участие на творчески колективи на народните читалища в културния календар на
Община Своге, в честванията по случай празника на град Своге, традиционните
Празници на Искърското дефиле „Искър пее и танцува”, провеждащ се между
жителите на Общините Мездра, Своге и район Нови Искър, традиционните
Празници на с. Бов, фестивала „Огньове в дефилето, както и в Коледните и
Великденски мероприятия.
Представления на гостуващи художествени колективи.
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•

Обновяване и поддържане на материално-техническата база чрез общинско
финансиране и постоянно търсене на допълнителни финансови средства по
програми и проекти.

4. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
Развитието на читалищните дейности се определя от потребностите на местната
общност. Общият брой на читалищните членове на територията на община Своге е
1026.
Към всички читалища на територията на Община Своге функционират
библиотеки, разположени в читалищните сгради. Книжните фондове на читалищните
библиотеки включват следния брой библиотечни единици: гр.Своге – 54 189 тома,
с.Церово – 16 067 тома, с.Зимевица - 7544 тома, с.Томпсън - 8778 тома, с.Габровница 4415 тома, с.Свидня – 10320 тома, с.Владо Тричков – 9899 тома, с.Реброво – 14277
тома, с. Гара Бов – 16475 тома, с. Осеновлаг – 9859 тома, с. Миланово – 7726 тома, с.
Гара Лакатник – 16825 тома, с.Искрец – 24173 тома, с. Желен - 3186 тома.
През 2016 г. библиотеките към читалищата в гр. Своге, с. Гара Бов, с. Церово, с.
Искрец и с. Свидня, с. Гара Лакатник, с. Миланово получиха по Проект „Пътя за
Библиотеката“ указателни табели „БИБЛИОТЕКИ“ по Програмата Глоб@лни
библиотеки – България.
Съгласно приложените от народните читалища план-програми за 2017 година,
всяко читалище на територията на общината има свой празничен календар, включващ
събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни
празници.
Дейности развиват следните читалищни художествени колективи, школи, кръжоци и
клубове:
№

НАСЕЛЕНО
МЯСТО

1.

гр.Своге

2.

с.Искрец

ЧИТАЛИЩЕ

НЧ
1907”

ГРУПИ И ФОРМАЦИИ

”Градище любителски театър „Асорти“,
детски театрален състав;
детски мажоретен състав – три възрастови
групи;
школа по изобразително изкуство - две
възрастови групи;
детски танцов състав „Ха сега“ - две
възрастови групи;
фолклорна група “Китка“,
хор“Сезони“,
гимнастическа школа;
модерни танци;
гимнастика и модерни танци
клуб за изучаване на народни танци,
художествено-творчески клуб “Полет“
танцов театър “Светлина”
школа по пиано
НЧ
„Възраждане два клуба за народни танци;
1928”
художествено творчески клуб „Искри”;
певческа група за народно пеене;
детски танцов състав.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

с.Церово

НЧ „Христо Ботев детски танцов състав „Веселяче”- две групи
1929”
женска формация за обработен фолклор
„Фолклорна фантазия”,
детска
група
за
автентичен
фолклор”Лазарки”
детско театрално студио”Пинокио”
с.Гара Бов
НЧ „Светлина - неделно училище по грънчарство,
1896”
театрална група „Льо-Бов“,
ТС „Лудо-младо“
ТС”Самодейци”
певческа група“Лазарки“,
клуб за ръчно плетиво “Бовска плетканаметка“
туристически център
с.Гара
НЧ
„Искърски детски танцов състав за народни танци Лакатник
пролом – 1934”
три възрастови групи /29 участника общо/,
група за художествено слово
с.Владо
НЧ
„Народна фолклорна група;
Тричков
култура 1954”
клуб за народни танци.
с.Реброво
НЧ „ Искра 1928”
фолклорна група за народни песни;
клуб за народни танци
с.Томпсън
НЧ
„Никола женска певческа фолклорна група.
Вапцаров – 1956”
клуб за народни танци
с.Свидня
НЧ
„Никола женска битова група за автентичен фолклор
Вапцаров 1955”
детска театрална група съвместно с
училището
с.Миланово
НЧ „Пробуда – танцов състав „Миланово“
1927 г”
с.Осеновлаг НЧ
„Климент фолклорна група
Охридски 1924”
танцов състав
група за местен хумор
с.Габровница НЧ
„Сава младежки танцов състав,
Доброплодни 1956” разказвачи
с.Зимевица
НЧ „ Св.Св. Кирил група за местен хумор, разказвачи
и Методий – 1931”
с.Батулия
НЧ „ Христо Ботев” концертно трио „Роби и приятели”
организиране и провеждане на постоянен
пленер
съвместно
със
Софийския
университет „Климент Охридски“ – катедра
Изобразително изкуство
регионален
преглед на школите по
изкуства

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а
певческите и танцови групи от гр. Своге, с. Церово, с. Томпсън, с. Бов, с. Искрец, с.
Габровница и с. Миланово участват в събори, прегледи, и фестивали на регионално,
национално ниво и международно ниво.
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5.МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд (който е
общинска собственост), оборудването и обзавеждането на библиотеки, салони, зали и
други помещения. Основните задачи, по които ще се работи през 2017 г., са свързани
със създаване на по-добри условия за работа на персонала, потребителите и
самодейците.
6.ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2017 г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;
- Общинско финансиране – международни фестивали и годишнини на
читалищата;
- Кандидатстване по проекти към Министерството на културата, европроекти и
програми:
- Други източници (наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и
др.)
7. ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА
Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на
читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет
доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за
изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане на
дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка
на изпълнението.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на
набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще
спомогне за опазването и съхраняването на културно-историческото наследство във
времето на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за
удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния
край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще
стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на
библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес към получаване на
нови знания; реализирането на разнообразни и иновативни инициативи ще допринесе
за обогатяване на културния живот в общината; усвояването на знания за новите
информационни технологии ще отвори врата към необятното глобално пространство.
Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран
подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните
читалища не само в духовни, но и в съвременни информационни центрове като
привлекателно място за хората. Така програмата ще разкрие традициите на миналото,
предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.
Забележка: Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и
изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища
от Община Своге до Кмета на Общината за 2017 г.
Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-общите положения, залегнали в
плановете на отделните читалища.
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Неразделна част от програмата е Приложение № 1 – КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на
Община Своге през 2017г.

Изготвил: Нина Копринджийска
Заместник-кмет на община Своге
Програмата е приета с Решение №................. от Протокол №.................... от ............... 2016г. на
Общински Съвет - Своге.
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Приложение№1
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
2017 година
№
по
ре
д

Дата

Мероприятия

Организатори

м. януари
1.

01.01.2017

Сурваки, Васильов ден, изложба
сурвачки

2.

02.01.2017

3.

06.01.2017

Годишнина от рождението на
Блага Димитрова
169 год. от рождението на Христо
Ботев

4.

06.01.2017

Йордановден, Богоявление,
ритуално изваждане на кръста от
р. Искрецка

5.
6.

07.01.2017
08.01.2017

Ивановден
„Бабинден”- български обичай и
ритуали

7.

21.01.2017

Ден на родилната помощ

8.

24.01.2017

9.

29.01.2017

Откриване на занаятчийската
учебна година
Участие на певческа група към
читалището в предаването на НР
„Хоризонт“ – „По нашенски“
135 г. от рождението на Тодор
Траянов –български поет
символист. /1882- 1945/

10. 30.01.2017

НЧ ”Градище-1907” и училища
от общината, с. Габровница НЧ
„Сава Доброплодни 1956“
НЧ”Градище-1907”
НЧ”Христо
Ботев1929”с.Церово,
НЧ“НиколаВапцаров1956“
с.Томпсън, с. Искрец НЧ
„Възраждане 1928“,
НЧ”Градище-1907”, с. Искрец
НЧ „Възраждане 1928“, с.
Осеновлаг НЧ „Климент
Охридски 1924“
НЧ”Градище-1907”
НЧ”Градище-1907”, с. Зимевица
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий
1931“
НЧ”Градище-1907”, с.
Габровница НЧ „Сава
Доброплодни 1956“, с.
Миланово НЧ „Пробуда- 1927“,
с. Владо Тричков НЧ „Народна
култура 1954“, с.Томпсън
НЧ“НиколаВапцаров1956“, с.
Реброво НЧ „Искра 1928“, с.
Искрец НЧ „Възраждане 1928“,
с. Осеновлаг НЧ „Климент
Охридски 1924“
НЧ“Светлина-1896“с.Гара Бов
с.Томпсън
НЧ“НиколаВапцаров1956“
с. Искрец НЧ „Възраждане
1928“

м. февруари
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1.

01.02.2017

Честване деня на лозаря (Трифон
зарезан)

2.
3.

10.02.2017
10.02.2017

4.

19.02.2017

5.

28.02.2017

Владимир Димитров - Майстора
НЧ ”Градище-1907”
Поздрав към първото българско
НЧ ”Градище-1907”
читалище
Тържествено
честване
на НЧ”Градище-1907”, ОУ „Васил
годишнина от обесването на
Левски”с.Церово
Васил Левски -144 г..
НЧ”Градище 1907”
Изложба, проследяваща живота на НЧ”ХристоБотев1929”с.Церово,
Васил Левски.
110 години от рождението на
НЧ ”Градище-1907”
Емилиан Станев

6.

02.2017

Среща на ХКТ „Полет“

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА

НЧ ”Градище-1907”

м. март
1.

01.03.2017

„Баба Марта бързала,мартенички
вързала“ – изработване на
мартеници, изложба и детски
празник.
Ден на самодееца
Сирни заговезни
Тържества по случай 3-ти мартНационален празник на Република
България
Тодоровден - Кушия

2.
3.
4.

01.03.2017
02.03.2017
03.03.2017

5.

04.03.2017

6.

04.03.2017

7.

08.03.2017

8.

21.03.2017

Отбелязване Рожденият ден на
читалището
Честване международния ден на
жената
Световен ден на поезията

9.

25.03.2017

Благовещение

10 27.03.2017
11. 27.03.2017
12. 28.03.2017

13. 03.2017

Международен ден на театъра
Пролетен празник в салона на
Читалището
130 години от рождението на
Димчо Дебелянов
Среща на ХКТ „Полет“

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
НЧ”Градище-1907”
Община Своге и
всички читалища
НЧ „Св.св. Кирил и Методи
1931“;
Кметство Зимевица
НЧ „Искра“ 1928, село Реброво
ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
Библиотека НЧ”Градище 1907”
НЧ ”Градище-1907”, Своге и
„Народна култура“ 1954, село
Владо Тричков НЧ
НЧ ”Градище-1907”
НЧ „Сава Доброплодни 1956“,
село Габровница
НЧ ”Градище-1907”, Своге и
НЧ „Възраждане“ 1928, село
Искерец
НЧ ”Градище-1907”

м. април
1.

01.04.2017

Ден на хумора и шегата

НЧ „Светлина“ 1896, село Гара
Бов
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2.

02.04.2017

3.

02-09.04.2017

4.

08.04.2017

Международен ден на детската
книга
Седмица на детската книга
„Маратон на четенето в
библиотеката“

5.
6.

09.04.2017
16.04.2017

Пролетни християнски празници
Лазаровден – възпроизвеждане на
обичая „Лазаруване и
кумичкуване”
Цветница
Великден

7.

22.04.2017

Световен ден на Земята

8.

23.04.2017

9.

25.04.2017

Световен ден на книгата и
авторското право
55 години от рождението Петя
Дубарова
135 години от рождението на Боян
Пенев
141 години от Априлското
въстание
Среща на ХКТ „Полет“
„Бог е любов“ – седмица на
благотворителността
Фестивал на брашното
Томина неделя

10. 27.04.2017
11. 30.04.2017
12. 04.2017
13. 04.2017
14. 04.2017
15. 04.2017

НЧ“Христо Ботев 1929“
с.Церово
НЧ“Христо Ботев 1929“
с.Церово и НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий 1931“ село Зимевица,
НЧ „Възраждане 1928“ село
Искрец
ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
НЧ ”Градище-1907”, Своге и
НЧ ”Сава Доброплодни“ 1956,
село Габровница, НЧ
„Възраждане 1928“ село Искрец
НЧ“Христо Ботев 1929“
с.Церово
НЧ ”Сава Доброплодни“ 1956,
село Габровница
НЧ „Възраждане 1928“ село
Искрец
НЧ „Възраждане 1928“ село
Искрец
НЧ „Градище1907”гр.Своге
НЧ ”Градище-1907”
НЧ ”Градище-1907”
Община Своге
Манастир „Седемте престола“
село Осеновлак

м.май
1.

06.05.2017 Гергьовден

2.

05.2017

3.

09.05.2017

4.

11.05.2017

5

05.2017

Празници на село Гара Лакатниктуристически събор– туристически
атракции на скалите, факелно
шествие
Празник на с.Гара Лакатник
Ден на Европа
1. Професионален празник на
библиотекаря
2. Празник на детските таланти
3. Св. Св. Кирил и Методий
Провеждане на първи регионален
преглед на школите по изкуства от
Софийска област

Всички читалища
Туристическо дружество
Кметство с.Гара Лакатник и
НЧ” Искърски пролом-1934”
с.Гара Лакатник
Община Своге, НПО,
НЧ”Градище1907”гр.Своге
НЧ“ХристоБотев1929“с.Церово
,
НЧ“Градище 1907“гр.Своге,
НЧ“Светлина-1896“ с.Гара Бов
Община Своге,
НЧ“Христо Ботев 1961“
с.Батулия
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6.
7.

19.05.2017
28.05 –
04.06. 2017

Празник на буквите в библиотеката
Празници на Бов 2017

8.

22.05.2017

Тържество в памет на Франк Томпсън

9.

24.05.2017

Тържества по случай 24 май-деня на
българската просвета, култура и
славянска писменост.
Празник на с.Томпсън
Празник на с.Огоя
Празник на с.Миланово
Среща на ХКТ „Полет“
Външни участия на групи и състави
„Искър пее и танцува“ - участие

10. 05.2017
11. 05.2017
12. 05.2017

НЧ “Светлина -1896“с.Гара Бов
Кметство с.Гара Бов,
НЧ”Светлина-1896“ и Община
Своге
НЧ”Никола Вапцаров 1956”
с.Томпсън

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА

НЧ ”Градище-1907”
НЧ ”Градище-1907”
НЧ ”Градище-1907”

м. Юни
1.

01.06.2017

2.

02.06.2017

3.

04.06.2017

4.

07.06.2017

5.

11.06.2017

6.

10.06.2017

7.

19.06.2017

8.

24.06.2017

9.

26.06.2017

10. 29.06.2017
11. 29.06.2017
12. 06.2017
13. 06.2017
14. 06.2017

15.

06.2017

16. 06.2017

„Детство мое”- детски празник с
много игри и забавления
Празник на с.Дружево
Отбелязване на деня на Ботев и
падналите за свободата на България
Празник на с.Батулия
Оброк в местността“Люцка поляна“ в
чест на загиналия най-млад Ботев
четник Александър Чендов
110 години от рождението на Младен
Исаев – български поет
Празник на с. Искрец
Четвърти фолклорен събор „В полите
на Балкана“
Вечер на талантите
255 години от написването на
История Славянобългарска
Еньов ден – бране на билки
106 год. от рождението на писателя
Димитър Димов
Ден на занаятите
Петровден
Дейности, посветени на празника на
Своге
Външни участия на групи и състави
Фестивал на любителското
творчество
”Огньове в дефилето”
Състезание по планинско колоездене
„Джуренец куест“
Среща на ХКТ „Полет“

НЧ в гр.Своге, с.Гара Бов
с.Церово,с.Искрец,с.Габровниц
ас.Реброво,с.Владо Тричков
Община Своге , НЧ „Градище1907“и НЧ „Христо Ботев 1961”
с. Батулия, с. Свидня, с. Церово
и с. Искрец
НЧ“Климент Охридски 1924“
с.Осеновлаг

НЧ ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ „Пробуда - 1927“ село
Миланово
НЧ”Градище1907” гр. Своге
НЧ “Никола Вапцаров 1955“ с.
Свидня
НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ”Градище1907” гр. Своге
НЧ”Градище1907” гр. Своге
НЧ”Градище1907” гр. Своге
НЧ”Градище1907” гр. Своге
НЧ”Градище1907” гр.Своге
Община Своге
НЧ ”Градище-1907”
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м. Юли
1.

01.07.2017 Празник на град Своге

2.

08.07.2017 Бразилска вечер

3.

09.07.2017

4.
5.

16.07.2017
18.07.2017

6.

8.

19.07.2017 255 години от написването на
История Славянобългарска
26.07.2017 Годишнина от победата на Хан Крум
при Върбишкия проход
30.07.2017 Световен ден на приятелството

9.

07.2017

7.

Годишнина от рождението на Иван
Вазов
„Горещниците“ – курбан събор
180 години от рождението на Васил
Левски

Оброк в селото за Петровден

Община Своге и НЧ
”Градище1907
НЧ „Пробуда- 1927, с.
Миланово
НЧ ”Градище 1907“
НЧ „Никола Вапцаров - 1956“
НЧ ”Градище 1907“
НЧ ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ ”Градище 1907“
НЧ ”градище 1907” – дейности
с НПО
НЧ „Климент Охридски
1924“село Осеновлаг

м. Август
1.

02.08.2017

Празник на с.Габровница
Празник на с. Зимевица
Годишнина от ИлинденскоПреображенското въстание
Оброк на Илинден

2.

15.08.2017

3.

19.08.2017

4.

21.08.2017

Успение на пресвета Богородица
„курбан“- черквата в махала Ромча
Пети фолклорен събор на
черквата“Пресвета Богородица“
с.Миланово
115 години от рождението на Ангел
Каралийчев

5.
6.

25.08.2017
30.08.2017

7.

Август
2017 г.

8.

Август
2017 г
Август
2017 г

9.

10.
11.

Август
2017 г.
Август
2017 г.

140 години от боевете при Шипка
98 год. от рождението на Александър
Вутимски
Туристически събор на Грохотен
„Лято в библиотеката“ – занималня за
деца през лятната ваканция
Участие на творческите колективи в
национални и международни
фестивали
Среща на ХКТ „Полет“
Провеждане на петия пленер за
изобразително изкуство

НЧ“Сава Доброплодни“1956
с.Габровница
НЧ“ Св.Св.Кирил и Методий1931“ с.Зимевица
НЧ ”Градище 1907“
с. Осеновлаг НЧ „Климент
Охридски 1924“
с. Владо Тричков – НЧ
„Народна култура 1954“
Кметство Миланово
НЧ“Пробуда-1927“ с. Миланово
НЧ ”Градище 1907”гр.Своге, с.
Искрец – НЧ „Възраждане
1928“
НЧ ”Градище 1907”гр.Своге
Община Своге и НЧ ”Градище
1907” гр. Своге,
Туристическо дружество
„Искърски пролом” и Община
Своге, НЧ ”Градище 1907”
с. Церово – НЧ „Христо Ботев
1929“
с. Церово – НЧ „Христо Ботев
1929“
НЧ ”Градище 1907”
с. Батулия НЧ „Христо Ботев
1961“

м.септември
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1.

01.09.2017

2.

06.09.2017

3.

06.09.2017

4.

08.09.2017

5.
6.

14.09.2017
15.09.2017

7.

17.09.2017

8.

22.09.2017

Септември
2017
10. Септември
2017
9.

195г. от Рождението на Добри
Чинтулов
Ден на Съединението
Празник на с.Владо Тричков
161 години от рождението на Стоян
Михайловски
Рождество на пресвета Богородица
/малка Богородица/
Курбан Кръстовден
Тържествено откриване на учебната
година
Света София и дъщерите й Вяра,
Надежда и Любов
Честване деня на независимостта на
България
Празник на с.Ябланица
Среща на ХКТ „Полет“
Презентация на годишния календар
за 2018 г. с илюстрации на художника
Николай Михайлов

Библиотеката на НЧ”Градище
1907” гр.Своге
НЧ в гр.Своге, с.Церово,
с.Искрец и с.Владо Тричков
НЧ Градище 1907” гр. Своге
НЧ“Пробуда-1927“ с. Миланово
НЧ“Пробуда-1927“ с. Миланово
СОУ”Иван Вазов” гр.Своге
НЧ Градище 1907” гр. Своге
НЧ в гр.Своге, Церово,
Искрец,Томпсън
НЧ ”Градище 1907”
с. Батулия НЧ „Христо Ботев
1961“

м. Октомври
1.

01.10.2017 Честване деня на възрастните хора

2.

01.10.2017 Откриване на новия творчески сезон,
Международен ден на музиката
14.10.2017 Петковден
15.10.2017 1336 г. от създаването на Българската
държава – 680-681 г.
16.10.2017 115 г. от рождението на Фани Попова
- Мутафова
21.10.2017 Вечер на съседните народи
26.10.2017 Димитровден

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Октомври
2017
Октомври
2017

Среща на ХКТ „Полет“
Оброк на Петковден

НЧ Градище 1907”и НЧ“Христо
Ботев 1929“с.Церово, с.Гара
Бов, с. Томпсън, с. Искрец
НЧ „Градище 1907”, с. Церово –
НЧ „Христо Ботев 1929“
НЧ „Градище 1907”
НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ“Пробуда-1927“ с. Миланово
НЧ „Градище 1907” съвместно с
всички читалища
НЧ „Градище 1907”
НЧ „Климент Охридски
1924“село Осеновлак

м. Ноември
1.
2.
3.

01.11.2017 Честване деня на народните будители
Детски фестивал“Хей,пътечко моя“
02.11.2017 Тържество в памет на загиналите във
Втората св.война-при паметника.
02.11.2017 120 години от рождението на Асен
Разцветников

ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге
НЧ“Н.Вапцаров 1955“ с.Свидня
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге
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6.

14.11.2017 Световен ден за борба с диабета
17.11.2017 190 г. от рождението на Петко Р.
Славейков
21.11.2017 Ден на Християнското семейство

7.

21.11.2017

8.

24.11.2017

4.
5.

9. 30.11.2017
10. Ноември
2017

Годишнина от рождението на Йордан
Йовков
62 години от създаването на НЧ”
Никола Вапцаров 1955” с. Свидня
„Читател на годината“
Среща на ХКТ „Полет“

НЧ “Градище 1907“ гр. Своге
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге,
НЧ ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ ”Градище 1907” и НЧ
“Никола Вапцаров 1956“ с.
Томпсън, с. Церово – НЧ
„Христо Ботев 1929“, НЧ
„Искра“ 1928, село Реброво
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге
НЧ”Никола Вапцаров 1955”
с.Свидня
НЧ ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге

м. Декември
1.

01.12.2017 Световен ден на борба срещу СПИН

2.
3.

01.12.2017 Конкурс за най-хубава сурвачка
03.12.2017 Международен ден на хората с
увреждане

4.

20.12.2017

Игнажден – празник на читалището

5.

14 -23
Декември
2017 год.
24.12.2017
25.12.2017
25.12.2017

Коледни и Новогодишни празници –
коледуване,изложби,конкурси и
тържества
Бъдни вечер
Коледа
Коледари в селото

9. 29.12.2017
10. 30.12.2017

Сурвакари в селото
Новогодишен празник с населението
на селото
Посрещане на Новата година
Среща на ХКТ „Полет“

6.
7.
8.

11. 31.12.2017
12. Декември
2017

НЧ”Градище 1907”
НЧ”Христо Ботев1929”с.Церово
НПО и НЧ”Градище 1907”
НЧ “Пробуда -1927“ с.
Миланово, НЧ ”Градище 1907
ВСИЧКИ ЧИТАЛИЩА
НЧ ”Градище 1907”
НЧ ”Градище 1907”
НЧ“Н.Вапцаров 1955“ с.Свидня
НЧ“Н.Вапцаров 1955“ с.Свидня
НЧ ”Възраждане 1928”с.Искрец
НЧ“Пробуда-1927“ с. Миланово
НЧ “Градище 1907“ гр. Своге

15

