ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ - 2017 година
(приета с Решение № 191/24.11.2016 г. на Общински съвет - Лясковец)

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културнопросветни сдружения. Съгласно
Закона за народните читалища те са
юридически лица с нестопанска цел. Годишната програма за развитие на
читалищната дейност в община Лясковец за 2017 г. се приема в изпълнение на
чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от
читалищните настоятелства предложения за дейността им през 2017 година.
Основната цел на тази програма е утвърждаване на читалищата в община
Лясковец като културно-просветни средища с активни културни,
информационни, социални и граждански функции.
Приоритети:
1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Лясковец за
осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни
форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност:
- запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и
танци;
- съхраняване и развитие на любителското художествено творчество и
завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на
млади хора;
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото,
традициите и културните постижения.
2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено
значими сфери:
- превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и
информационно осигуряване чрез ускорено навлизане на информационните
технологии;
- формиране на читалището като място за общуване и контакти,
дарителски акции, културна и социална интеграция;
- укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с
общината, с културните и образователните институции, с представители на
бизнеса и НПО за реализиране на съвместни програми и проекти;
3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база:
- чрез собствени приходи.
- чрез кандидатстване и реализиране на проекти.
Основните дейности на читалищата в Община Лясковец са свързани с
развитие на любителското художествено творчество, библиотечна дейност,
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културно-просветна дейност и работа по проекти. Ежегодните културни прояви –
празници, прегледи и кулинарни фестивали, превърнали се вече в традиция за
всяко селище поддържат духовния живот в община Лясковец, спомагат за изява
на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за
приемствеността между поколенията и обмяна на добри практики. Активното
участие на любителските състави и индивидуални изпълнители във фестивали,
конкурси, събори са критерий за добре свършена работа, за приобщаване на
талантите и тяхната реализация и насърчаване на техния труд.
В община Лясковец своята дейност развиват 6 читалища, от които едно в
град Лясковец и 5 в селата.
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НЧ „Напредък- 1870”, гр.Лясковец
Председател – Васил Русев
Секретар – Петя Василева
януари
„Лабиринтите на себеоткриването” – радиопредаване по повод 95 години
от рождението на Блага Димитрова.
срок: 02.01.2017 г.
февруари
Трифон Зарезан. Конкурс за най- хубаво домашно вино. Участие на клуб
„Млад етнограф”.
срок: 13- 14.02.2017 г.
Творческа работилничка „Червено и бяло” - изработка на мартеници, с
участието на деца и възрастни от ПК „Мазневска чешмичка” и клуб „Млад
етнограф”.
срок: 27.02.2017 г.
март
Дискусия, закриване на фотоконкурс „Четенето е модерно” и класирането
на участниците по проект „Тийн библиотека”.
срок: 01-03.2017 г.
„Пролетен концерт” с участието на художествените колективи при
читалището.
срок: 03.2017 г.
Представления на театър „Мелпомена” в град Лясковец и в село Правда.
срок: 03.2017 г.
„Приказна въртележка” – книжно парти по повод 2 април, Международен
ден на детската книга – награден фонд.
срок: 30.03.2017 г.
април
„Ой, Лазаре, Лазаре” – клуб „Млад етнограф”.
срок: 08.04.2017 г.
„Великденска работилница” – клуб „Млад етнограф”.
срок: 04.2017 г.
Представления на театър „Мелпомена” в село Мерданя.
срок: 04.2017 г.
Участие на Балетна школа „Ритъм” в конкурс „Танцуващата река”, град
Русе.
срок: 04.2017 г.
Дарителска кампания „Четенето е модерно” по проект „Тийн библиотека”.
срок: 01-04.2017 г.
„Маратон на четенето” – „Международен ден на книгата и авторското
право”.
срок: 23.04.2017 г.
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Участие на театър „Мелпомена” в Младежкия национален фестивал
„Бургаски изгреви – пролет 2017”.
срок: 04.2017 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в ХІІ Международен конкурс за изпълнители на
популярна песен „Нова музика”, гр. Г.Оряховица.
срок: 04.2017 г.
Х Юбилейна Национална детско- юношеска среща – „Празник на балета Лясковец 2017”.
срок: 28-30.04.2017 г.
май
Участие на ДВГ „Звънчета” в Националния детски фестивал „Малкият
Смехурко”, гр. Габрово.
срок: 05.2017 г.
Участие на Детска група за народно пеене „Сорина” в Общински преглед
на песенното самодейно изкуство, с. Драгижево.
срок: 14.05.2017 г.
Представление на Театър „Мелпомена” в с. Мерданя и с. Миндя.
срок: 05.2017 г.
Участие на ДТС „Дъга” в ХХІ Старопланински събор „Балкан фолк 2017”, гр.
Велико Търново.
срок: 21.05.2017 г.
Участие на БШ „Ритъм” в Национален конкурс за класически, съвр. и
характерни танци „Казанлъшка роза”, гр. Казанлък.
срок: 05.2017 г.
Ден на славянската писменост на българската просвета и култура - участие
на детските художествени колективи в празничен концерт.
срок: 24.05.2017 г.
юни
Откриване на лятната читалня „Мини мобилна библиотека” – детско шоу.
срок: 01.06.2017 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в МБФ „С любов към танца”, гр.Пловдив.
срок: 01-05.06.2017 г.
Годишен концерт продукция на музикалната школа.
срок: 06.2017 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в Международен фестивал „Слънце, радост,
красота”, гр. Несебър.
срок: 06.2017 г.
Участие на ДГНП „Сорина” и ГСГП „Бели ружи” на фестивал „Хайдушка
песен”, с. Мерданя.
срок: 04.06.2017 г.
Участие на театър „Мелпомена” в НТФ на любителските театри, гр.
Каварна.
срок: 06.2017 г.
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Участие на ДГНП „Сорина” на Петропавловски нац. събор и на НФФ
„Насред мегдана в Арбанаси”.
срок: 06.2017 г.
Участие на ДТС „Дъга”на МДФ „Раховче”, гр. Горна Оряховица.
срок: 06.2017 г.
Празнични прояви по повод Празника на град Лясковец:
- Издаване и представяне на стихосбирка на лясковския поет Пламен
Капинчев.
- „Традиционна българска сватба” – представена от Клуб „Млад
етнограф”.
- „25 години Състав за стари градски песни Бели ружи” – празничен
концерт.
срок: 26-29.06.2017 г.
юли
Лагер – школа на ТШ „ Ритъм”.
срок: 01-08.07.2017 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” във Фестивал за шлагерна и стара градска
песен „Полъх от минали мечти”, Чепеларе 2017 г.
срок: 07.2017 г.
септември
Участие на ТШ „Ритъм” на МФ „Макфолк- Ханиоти”, Гърция.
срок: 09.2017 г.
„Литературното наследство на Добри Чинтулов” – радиопредаване по
повод 195 г. от рождението на Добри Чинтулов.
срок: 09.2017 г.
Участие в VІ Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците
и гурбетчийското градинарство – 2017”.
срок: 09.2017 г.
октомври
Музикално-поетична вечер по повод 1 октомври-Международен ден на
музиката и поезията.
срок: 01.10.2017 г.
Участие на театър „Мелпомена” в Национален фестивал на любителските
театри „Театър без граница”, гр. Самоков.
срок: 10.2017 г.
Участие на ТШ „Ритъм” в Национален конкурс „Празник на танца”, гр.
Варна.
срок: 10.2017 г.
ноември
„Красивият свят на детското въображение”, радиопредаване по повод 110
години от рождението на Астрид Линдгрен.
срок: 14.11.2017 г.
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декември
„Коледа в библиотеката” – мултимедийни прожекции на коледни филми
за деца.
срок: 18-20.12.2017 г.
Коледна постановка - Клуб „Млад етнограф”.
срок: 12.2017 г.
Танцов спектакъл на ТШ „Ритъм” и БШ „Ритъм”
срок: 12.2017 г.
Коледен концерт
срок: 21 - 25.12.2017 г.
НЧ „Пробуждане-1896”, с.Джулюница
Председател - Екатерина Москова
Секретар - Светлана Иванова
януари
Бабинден - поздрав към Клуба на пенсионера и здравните работници.
срок: 21.01.2017 г.
февруари
144 години от обесването на Левски - подредба на витрина.
срок: 19.02.2017 г.
март
Посрещане на баба Марта - празник за децата в ЦДГ „Сладкопойна
чучулига” и учениците от ОУ „П.Р.Славейков”.
срок: 01.03.2017 г.
Трети март – подредба на витрина.
срок: 03.03.2017 г.
Празник на буквите - 1 клас.
срок: 03.2017 г.
април
Седмица на детската книга.
срок: 04.2017 г.
май
Празничен концерт по случай деня на славянската писменост и култура –
комплексна програма.
срок: 24.05.2017 г.
юни
Организиране на празник за децата.
срок: 01.06.2017 г.
141 години от смъртта на Христо Ботев – витрина.
срок: 02.06.2017 г.
Участие на ТК „Палитра” на фестивал в гр. Павликени.
срок: 06.2017 г.
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юли
Лятна детска занималня.
срок: 07.2017 г.
август
147 години от рождението на Цоню Калчев. Поднасяне на венци. Изложба
от архивни рисунки от конкурси.
срок: 13.08.2017 г.
Участие на ПГ „Ален божур” в Общотвърдишки събор.
срок: 08.2017 г.
Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 26.08.2017 г.
ноември
Ден на народните будители. Честване на патронния празник на ОУ
„П.Р.Славейков”.
срок: 01.11.2017 г.
декември
Коледно - новогодишен празник в с.Джулюница.
срок: 24.12.2017 г.

НЧ „Земеделец-1899”, с.Козаревец
Председател - Парашкев Парашкевов
Секретар - Йорданка Андреева
януари
Бабинден - съвместна инициатива.
срок: 21.01.2017 г.
февруари
Трифон Зарезан – традиционен празник на селото. Конкурс за най-добро
домашно вино.
срок:14.02.2017 г.
Литературен час „По стъпките на Левски”.
срок: 19.02.2017 г.
март
„Изработване на мартеници”- доброволци в библиотеката.
срок: 01.03.2017 г.
Ден на самодееца - среща на самодейци.
срок: 01.03.2017 г.
Тържествено честване на 3 март.
срок: 03.03.2017 г.
Тодоровден - традиционен празник.
срок: 04.03.2017 г.
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април
Великден – общоселска изложба.
срок: 16.04.2017 г.
Премиера на театрална постановка – сезон 2016 – 2017 г. - „Годеж” на С.
Минкович - Самодеен театрален колектив при НЧ „Земеделец-1899”,
с.Козаревец.
срок: 22.04.2017 г.
Седмица на детската книга – заемна на книги на открито, в парка.
срок: 04.2017 г.
май
Участие на певческата група в НФФ „Заблеяло ми агънце”.
срок: 07-07.05.2017 г.
Ден на победата над хитлерофашизма – тържествена панихида.
срок: 09.05.2017 г.
Участие в Общински песенен преглед – Драгижево.
срок: 14.05.2017 г.
Концерт на местни състави и гости по повод 24 май.
срок: 24.05.2017 г.
Участие в НФ „Авлига пее” с песните на Мита Стойчева, с. Обединение.
срок: 05.2017 г.
юни
Ден на детето – детско утро.
срок: 01.06.2017 г.
Участие в Общински фестивал „Хайдушка песен” – Мерданя.
срок: 04.06.2017 г.
Участие в Национални прегледи на любителския театър, с. Кортен.
срок: 06.2017 г.
Участие в Театрални празници, гр. Хисаря.
срок: 06.2017 г.
Участие на ГНП „Авлига” в Петропавловски национален събор.
срок: 24, 25.06.2017 г.
юли
180 години от рождението на В.Левски – рецитал.
срок: 18.07.2017 г.
„Направено от две ръце” – детска творческа работилница (в рамките на 10
дни).
срок: 07.2017 г.
Участие на ГНП „Авлига” във фолклорен фестивал „Искри от миналото”, гр.
Априлци.
срок: 07.2017 г.
Участие на ГНП „Авлига” в VІІ общински празник „Да възпеем любовта –
Добри дял 2017”.
срок: 22.07.2017 г.
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август
Участие на ГНП „Авлига в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор”, с.Царевец 2017 г.
срок: 07-10.08.2017 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на
село Джулюница.
срок: 26.08.2017 г.
септември
„Ден на Кокошата чорба” – общински кулинарен празник.
срок: 09.09.2017 г.
октомври
Участие в НФ „Театър без граници”, гр. Самоков.
срок: 10.2017 г.
Традиционен общоселски събор.
срок: 15.10.2017 г.
ноември
„120 години – самодеен театър в село Козаревец”.
„10 години – театърът на Стефка Петрова”.
срок: 04-05.11.2017 г.
декември
Коледуване. Детски коледен празник.
срок: 24.12.2017 г.
НЧ „Развитие-1894”, с.Драгижево
Председател - Мария Петрова
Секретар - Йорданка Димитрова
януари
95 г. от рождението на Блага Димитрова - тематична витрина.
срок: 02.01.2017 г.
169 години от рождението на Христо Ботев - тематична витрина.
срок: 06.01.2017 г.
Бабинден – традиционен общоселски празник.
срок: 21.01.2017 г.
февруари
180 години от смъртта на Пушкин – витрина.
срок: 10.02.2017 г.
115 години от рождението на Светослав Минков – витрина.
срок: 12.02.2017 г.
Трифон Зарезан – традиционен общоселски празник.
срок: 14.02.2017 г.
215 години от рождението на Виктор Юго – витрина.
срок: 26.02.2017 г.
115 години от рождението на Джон Стайнбек – витрина.
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срок: 27.02.2017 г.
110 години от рождението на Емилиян Станев– витрина.
срок: 28.02.2017 г.
Творческа среща на самодейци.
срок: 28.02.2017 г.
Участие в Национален конкурс за мартеници – Етнографски комплекс
„Етъра”.
срок: 02.2017 г.
март
Ден на любителското художествено творчество - фотоизложба за
самодейността в с. Драгижево.
срок: 01.03.2017 г.
Трети март – витрина.
срок: 01.03.2017 г.
130 години от рождението на Димчо Дебелянов – витрина.
срок: 28.03.2017 г.
април
Лазаруване.
срок: 08.04.2017 г.
„Приказни истории”- занимания с деца в библиотеката.
срок: 17.04.2017 г.
55 години от рождението на Петя Дубарова.
срок: 25.04.2017 г.
май
120 години от смъртта на Алеко Константинов – витрина.
срок: 11.05.2017 г.
Общински преглед на песенното самодейно изкуство.
срок: 14.05.2017 г.
Храмов празник на черквата „Св. Св. Константин и Елена” и празник на
селото.
срок: 21.05.2017 г.
юни
Детски празник.
срок: 01.06.2017 г.
Участие на ГОФ и ДСГ в Общински фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 04.06.2017 г.
Участие на ГОФ на Петропавловски национален събор на народното
творчество.
срок: 24, 25.06.2017 г.
юли, август
Занимания по интереси с деца.
срок: 07-08.2017 г.
180 години от рождението на Васил Левски – витрина.
срок: 18.07.2017 г.
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Участие на ДСГ във Фолклорен фестивал „Шарено пиле петровско”, с.
Церова кория.
срок: 07.2017 г.
Участие на ГОФ и ДСГ в VІІ общински празник „Да възпеем любовта –
Добри дял 2017”.
срок: 22.07.2017 г.
75 години от смъртта на Никола Вапцаров – витрина.
срок: 23.07.2017 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости на
село Джулюница.
срок: 26.08.2017 г.
септември
Витрини по повод Деня на съединението и Деня на независимостта на
България.
срок: 06, 22.09.2017 г.
205 години от рождението на Иларион Макариополски – витрина.
срок: 09.2017 г.
Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба”,
с.Козаревец.
срок: 09.09.2017 г.
Участие в Традиционен празник „Ден на градинарската чорба”,
гр.Златарица.
срок: 09.09.2017 г.
Участие на ГОФ и ДСГ във фестивал „С песните на Билчин войвода през
вековете”, гр. Гурково.
срок: 09.2017 г.
октомври
80 години от смъртта на Йордан Йовков – витрина.
срок: 15.10.2017 г.
115 години от рождението на Фани Попова-Мутафова – витрина.
срок: 16.10.2017 г.
Детско карнавално шествие.
срок: 31.10.2017 г.
ноември
Ден на народните будители.
срок: 01.11.2017 г.
120 години от рождението на Асен Разцветников – витрина.
срок: 01.11.2017 г.
декември
Детски коледен празник.
срок: 25.12.2016 г.
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НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с.Добри дял
Председател - Иванка Костова
Секретар - Веселина Събева
януари
Бабинден - традиционно отбелязване на празника – празнично
маскарадно шествие из селото.
срок: 21.01.2017 г.
февруари
Зарязване на лозята, празнично тържество и конкурс за най-добро
добридялско вино.
срок: 14.02.2017 г.
Изготвяне на паметно табло, посветено на 144 г. от обесването на Левски.
срок: 19.02.2017 г.
март
Ден на самодееца. Баба Марта закичва децата от ДГ „Щастливо детство” с
мартенички.
срок: 01.03.2017 г.
Тържествено отбелязване на Националния празник.
срок: 03.03.2017 г.
Общоселски празник на жената - изложба „Изработено от сръчните ръце
на добридялченката” – със състезателен характер.
срок: 06 - 09.03.2017 г.
април
Лазаруване в село Добри дял.
срок: 08.04.2017 г.
Традиционни състезателни игри с великденски яйца.
срок: 18.04.2017 г.
„Международен ден на книгата” - посрещане на децата от детската
градина в детски отдел на читалищната библиотека.
срок: 23.04.2017 г.
Участие на ПГ „Еделвайс” в Национален песенен фестивал за туристически
песни „Прекрасна си мила Родино”, гр. Казанлък.
срок: 04.2017 г.
май
Участие на Младежки самодеен театър при читалището в VІІ национален
преглед на селските любителски театри, с. Драганово.
срок: 06-20.05.2017 г.
Участие в Общински преглед на песенното изкуство в с. Драгижево.
срок: 14.05.2017 г.
Празнична витрина за делото на Кирил и Методий.
срок: 24.05.2017 г.
www.lyaskovets.net
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юни
2 юни - Ден на Ботев – традиционно отбелязване.
срок: 02.06.2017 г.
Участие във фестивала „Хайдушка песен”, с.Мерданя.
срок: 04.06.2017 г.
Участие на ПГ „Еделвайс” в Петропавловски национален събор на
народното творчество.
срок: 24, 25.06.2017 г.
Участие в Общински преглед на песенното изкуство, гр. Златарица.
срок: 06.2017 г.
юли
VІІ Общински празник „Да възпеем любовта – Добри дял 2017”- с участие
на самодейци и от други общини.
срок: 22.07.2017 г.
август
Участие на ППГ „Еделвайс” и самодейки в Национален кулинарен
фестивал „Пъстра трапеза” на гости на село Джулюница.
срок: 26.07.2017 г.
септември
Витрина по случай 132 години от Съединението на България.
срок: 06.09.2017 г.
Участие в „Празник на кокошата чорба”, с. Козаревец.
срок: 09.09.2017 г.
Участие в „Празник на градинарската чорба”, гр. Златарица.
срок: 09.2017 г.
„Ден на Независимостта” – витрина.
срок: 22.09.2017 г.
Участие в V фестивал на старата градска песен „Шуменски есенни вечери”,
гр.Шумен.
срок: 09.2017 г.
октомври
Отбелязване деня на възрастните хора, на музиката и поезията.
срок: 01.10.2017 г.
„ІІІ празник на картофа”, съвместно с КП.
срок: 01 -10.10.2017 г.
Участие на ПГ „Еделвайс” във Фестивала на старата градска песен, гр.
Свиленград.
срок: 10.2017 г.
ноември
Ден на будителите – „Добро утро, будители”- среща в библиотеката с деца.

срок: 01.11.2017 г.
190 години от рождението на П.Р.Славейков – витрина.
срок: 17.11.2017 г.
www.lyaskovets.net
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декември
„Ден на хората с увреждания”- участие в празника.
срок: 03.12.2017 г.
Коледен концерт на певческата група, посрещане на дядо Коледа.
срок: 15- 25.12.2017 г.
НЧ „Развитие 1902”, с.Мерданя
Председател- Пламен Борисов
Секретар- Красимира Колева
януари
Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” и Васильова трапеза.
срок: 01.01.2017 г.
Бабинден. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 21.01.2017 г.
февруари
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 14.02.2017 г.
144 г. от обесването на Васил Левски – радиопредаване.
срок: 19.02.2017 г.
март
Ден на самодееца. Творческа среща на самодейците при НЧ „Развитие
1902” и гости. Изложба на мартеници, изработени от децата при МК „Умни и
сръчни” към читалището.
срок: 01.03.2017 г.
Тържествено честване на 139 г. от Освобождението на България. Поетичен
рецитал.
срок: 03.03.2017 г.
Международен ден на жената. Творческа среща.
срок: 08.03.2017 г.
април
Международен ден на детската книга. „Приказна магия” – ученици четат
любими приказки на най-малките.
срок: 02.04.2017 г.
Лазаровден, Цветница. Възпроизвеждане на обичаите.
срок: 09.04.2017 г.
Велики четвъртък - „Писано яйце” – боядисване на Великденски яйца с
децата от МК „Умни и сръчни” и конкурс за декорация.
срок: 13.04.2017 г.
май
Участие на ЖНХ в Национален събор на овцевъдите.
срок: 05-07.05.2017 г.
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Участие на ЖНХ в „Балкан фолк”, „Евро фолк 2017” и в Световна купа по
фолклор– В. Търново.
срок: 11-21.05.2017 г.
Участие в Общински преглед на песенното самодейно изкуство в с.
Драгижево.
срок: 14.05.2017 г.
Ден на славянската писменост и култура.
срок: 24.05.2017 г.
юни
„Детство мое, реално и вълшебно” – Детски празник, рисунки на асфалт.
срок: 01.06.2017 г.
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – радиопредаване.
срок: 02.06.2017 г.
VІІ фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 04.06.2017 г.
Участие на ЖНХ в ХІІІ Международен фолклорен фестивал „Евро фолкЧерно море 2017”- Китен, Приморско.
срок: 21- 26.06.2017 г.
Участие на ЖНХ в Петропавловски национален събор на народното
творчество.
срок: 24, 25.06.2017 г.
юли
Участие на ЖНХ във Фолклорен фестивал „Шарено пиле Петровско”, с.
Церова кория, общ. В.Търново.
срок: 07.2017 г.
Участие на ЖНХ в VІІ Общински празник „Да възпеем любовта – Добри дял
2017”.
срок: 22.07.2017 г.
Дионисиеви и Орфееви празници – Участие на ЖНХ в „Орфически
мистерии” – Триград, Мугла, Девин.
срок: 07.2017 г.
август
Участие в Национален фолклорен събор „На Белица на хорото”.
срок: 08.2017 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в
село Джулюница.
срок: 26.08.2017 г.
септември
Участие в VІ Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и
гурбетчийското градинарство.
срок: 09.2017 г.
Участие в „Празник на кокошата чорба”, с.Козаревец.
срок: 09.09.2017 г.
www.lyaskovets.net
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Участие в „Ден на градинарската чорба”, гр. Златарица.
срок: 09.2017 г.
132г. от Съединението на България.
срок: 06.09.2017 г.
109 г.от провъзгласяване на Независимостта на България.
срок: 22.09.2017 г.
октомври
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните състави и
гости.
срок: 01.10.2017 г.
Празник на житото и хляба – кулинарна изложба по стари рецепти,
демонстрация на месене на хляб, разточване на кори за баници, домашни
сладки и др., като стари майстори ще предават знанията си на по- младото
поколение.
срок: 10.2017 г.
Участие във Фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен”.
срок: 10.2017 г.
Димитровден – храмов празник на църквата „Св.Димитър”, с.Мерданя.
срок: 26.10.2017 г.
ноември
Ден на народните будители – поетичен рецитал на ученици - предаване по
РТВ.
срок: 01.11.2017 г.
декември
Св. Спиридон – Ден на майстора – детски конкурс за сурвакница.
срок: 12.12.2017 г.
Коледно-новогодишен концерт.
срок: 25.12.2017 г.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
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