ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ – 2022 г.
(утвърдена с Решение № 343/25.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец)

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни
сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно
Закона за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В
тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на
ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо
самосъзнание. Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община
Лясковец за 2022 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 2022 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 като важен фактор за насърчаване на социалната промяна;
- 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, включително и на хора в риск,
неравностойно положение, етнически общности и др.;
- Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и
формирането на активно гражданство;
- 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;
- Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.
3. Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база:
- Чрез собствени приходи;
- Чрез кандидатстване и реализиране на проекти.
Основните дейности са библиотечна дейност, развитие на любителското
художествено творчество, 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.

НЧ „Напредък - 1870”, гр. Лясковец
Председател – Васил Русев
Секретар – Петя Василева
януари
Животът на Алън Милн и философията на Мечо Пух – 140 години от
рождението на Алън Милн – предаване по Кабелно радио Лясковец.
срок: 18.01.2022 г.
„Пътят на хляба“ - Клуб „Млад етнограф“.
срок: 01.2022 г.
февруари
Празник на лозаря и винаря - Конкурс „Най – добро домашно вино”, с
участието на ССГП „Бели ружи”.
срок: 13.02.2022 г.
Творческа работилница „Бяло и червено” - Изработка на мартеници с
участието на деца
от
Клуб „Млад етнограф”, СУ „Максим Райкович“ и
Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”.
срок: 02.2022 г.
Конкурс за мартеници „Бяло и червено“ – Клуб „Млад етнограф“.
срок: 02.2022 г.
Премиера на ТС „Мелпомена“ – постановка „Татул“ по романа на
Г. Караславов.
срок: 02.2022 г.
„Към всичко подхождай с любов“ – радиопредаване по повод 115 години от
рождението на Емилиян Станев.
срок: 28.02.2022 г.
март
„С обич за мама” - Конкурс за изработване на най – оригинална картичка.
срок: 08.03.2022 г.
„Пролетен концерт” с участието на художествените колективи при
читалището.
срок: 22.03.2022 г.
Премиера на ТС „Мелпомена“ – „Третата дума“.
срок: 03.2022 г.
Участие на Танцова школа „Ритъм” и балет „Ритъм” в Танцов фестивал
„Магията на танца” гр. Шумен.
срок: 03.2022 г.
април
„Онлайн книжно пътешествие“ – фейсбук игра по повод 2 април –
Международен ден на детската книга и 23 април-Световен ден на книгата и
авторското право.
срок: 01-04.04.2022 г.
„Книжка - веселушка” – детски празник по повод 2 април - Международен
ден на детската книга.
срок: 02.04.2022 г.
Минимобилната библиотека при читалището гостува в Детските градини в
града по повод Международния ден на детската книга.
срок: 02.04.2022 г.
Премиера на ТС „Мелпомена“ - „Трите феи“.
срок: 04.2022 г.
Клуб „Млад етнограф” – „Ой, Лазаре, Лазаре”.
срок: 16.04.2022 г.
Творческа работилница „Книжно ателие“ – изработка на декорации от стари
вестници и книги по повод Международния ден на детската книга.
срок: 22.04.2022 г.
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Участие на ТС „Лудо младо” в „Сцена на талантите“ - Празник на изкуствата
за деца в гр. Елена.
срок: 04.2022 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален конкурс „Нова музика”, гр. Горна
Оряховица.
срок: 04.2022 г.
Радиопредаване – „Не искам да живея в заслепение“ – 60 години от
рождението на Петя Дубарова.
срок: 25.04.2022 г.
„Маратон на четенето” – литературно четене по повод Международния ден
на книгата и авторското право, съвместно с Литературен клуб „Вдъхновение”.
срок: 23.04.2022 г.
Клуб „Млад етнограф” – „Великден иде” – детска работилница за писани
яйца.
срок: 23.04.2022 г.
Участие на ТС „Мелпомена” в IV Младежки театрален фестивал „Сливенски
вятър”, гр. Сливен.
срок: 04.2022 г.
Участие на ТС „Мелпомена” в Международния младежки фестивал „Бургаски
изгреви”, гр. Бургас.
срок: 21-26.04.2022 г.
Национален
фолклорен
фестивал
за
изпълнители
на
българска
инструментална музика.
срок: 30.04., 01.05.2022 г.
май
„Библиотекар за един ден” – деца от училищата в ролята на библиотекари
по повод 11 май-Ден на библиотекаря.
срок: 11.05.2022 г.
„Вече сме грамотни“ – посещение на първокласници в библиотеката на
читалището.
срок: 11.05.2022 г.
Театрален фестивал „Под манастирската лоза – Лясковец 2022“.
срок: 15, 16.05.2022 г.
Участие на ТС „Лудо младо” на ХХV Старопланински събор „Балканфолк
2022”, гр. Велико Търново.
срок: 12-16.05.2022 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в Национален фестивал „Смехоранчета” –
гр. Габрово.
срок: 05.2022 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” в Национален фестивал на старата градска
песен „Красив роман е любовта” – гр. Велинград.
срок: 05.2022 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” във Фестивал на градска и забавна песен
„Георги Шаранков” – гр. Пазарджик.
срок: 05.2022 г.
юни
Лятна читалня на открито в Централен градски парк – минимобилна
библиотека.
срок: 06, 07, 08.2022 г.
Участие на ССГП „Бели ружи” в Х Балкански шампионат по фолклор „Евро
фолк – Жива вода 2022”, гр. Хисаря.
срок: 06.2022 г.
Участие на ТС „Лудо Младо” в Международен детски фестивал „Раховче”,
гр. Г. Оряховица.
срок: 06.2022 г.
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Участие на ТС „Лудо Младо” в Общински детски празник „Хайде да се
веселим и да играем, както ние си знаем”, гр. Полски Тръмбеш.
срок: 06.2022 г.
Участие на ТС „Лудо младо“ в Национален събор на читалищата, гр. Бяла,
Варненско.
срок: 06.2022 г.
Участие на ТС „Мелпомена” в XIV Фестивал на Любителските театри
- гр. Нова Загора.
срок: 06.2022 г.
Участие на Танцова школа „Ритъм” и балет „Ритъм” в Международен детски
фестивал „Слънце, радост, красота”, КК „Златни пясъци“.
срок: 06.2022 г.
Участие на Школа по народни инструменти „Потомци“ в Национален
фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“.
срок: 05., 06.06.2022 г.
„Аз обичам България“ – игри за мама, татко и аз в Централен градски парк Клуб „Млад етнограф”.
срок: 06.2022 г.
Празник на град Лясковец - издаване и представяне на стихосбирка на дует
„Тюркоаз“ – лясковската поетеса Галина Москова и поетът с китара Валентин
Ангелов.
срок: 21-29.06.2022 г.
юли
Участие на
ТС „Мелпомена” в VII Международен младежки фестивал
„Приятели на България” в КК „Албена”.
срок: 07.2022 г.
Участие на ССГП „Бели ружи“ в Национален фестивал на шлагерната и стара
градска песен „Подари ми море“, с. Крапец.
срок: 07.2022 г.
Участие на ТШ „Ритъм“ и Балет „Ритъм“ в Международен балетен конкурс –
Варна 2022.
срок: 07.2022 г.
Участие на ДВГ „Звънчета“ в Международен младежки фестивал на
изкуствата „Музите“, гр. Созопол.
срок: 07.2022 г.
Участие на Школа по народни инструменти „Потомци“ в Национален
фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, гр. Варна.
срок: 07.2022 г.
август
Участие на ССГП „Бели ружи” в Музикален фестивал „Ех, любов, любов…!”,
гр. Обзор.
срок: 08.2022 г.
Участие на Школа по народни инструменти „Потомци“ във Фолклорен
фестивал „Ех, любов, любов…!“, гр. Обзор.
срок: 08.2022 г.
Участие на ТС „Лудо младо” в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор” – с. Царевец, общ. Свищов.
срок: 08.2022 г.
септември
„Вечният Мигел де Сервантес“ – радиопредаване по повод 475 години от
рождението му.
срок: 29.09.2022 г.
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октомври
Музикално – поетична вечер по повод 1 октомври - Международен ден на
музиката и поезията.
срок: 01.10.2022 г.
Фани Попова Мутафова – жената, която изписа името си със златни букви в
българската история – радиопредаване по повод 120 години от рождението и.
срок: 03.10.2022 г.
ХІV Национална детско – юношеска балетна среща „Празник на балета Лясковец 2022“ - Танцова школа „Ритъм” и балет „Ритъм”.
срок: 10.2022 г.
ноември
Астрид Линдгрен – любимата писателка на много поколения –
радиопредаване по повод 115 години от рождението и.
срок: 14.11.2022 г.
декември
Творческа работилница „Коледни вълшебства“ – изработка на коледни
украси с участието на деца от училищата, Клуб „Млад етнограф“ и ПК „Мазневска
чешмичка“.
срок: 16.12.2022 г.
Клуб „Млад етнограф” – „Бъдни вечер”.
срок: 24.12.2022 г.
Конкурс за традиционна българска сурвакница - Клуб „Млад етнограф”.
срок: 12.2022 г.
„Ой Коледо, мой Коледо” – коледари от Клуб „Млад етнограф”.
срок: 24.12.2022 г.
Коледен концерт с участието на художествените колективи при читалището.
срок: 24.12.2022 г.
НЧ „Пробуждане -1896”, с. Джулюница
Председател - Екатерина Москова
Секретар – Иванка Чолакова
февруари
Конкурс за най-добро домашно вино „Трифон Зарезан”.
срок: 14.02.2022 г.
март
Баба Марта - закупуване на мартеници и почерпка.
срок: 01.03.2022 г.
Празник на буквите – закупуване на книжки.
срок: 03.2022 г.
април
„Шарен Великден” – боядисване на яйца с ДГ „Сладкопойна чучулига” –
закупуване на яйца, бои, козунаци.
срок: 24.04.2022 г.
май
Седмица на детската книга.
срок: 05.2022 г.
Празничен концерт по случай 24 май.
срок: 24.05.2022 г.
юни
Ден на детето – карнавал.
срок: 01.06.2022 г.
25 години Танцов клуб „Палитра“.
срок: 06.2022 г.
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юли
Лятна детска занималня.
срок: 07.2022 г.

август
ХІІ Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 27.08.2022 г.
септември
„Слънчев 15-ти септември” – подаръци за първокласници.
срок: 15.09.2022 г.
Участие на ТК „Палитра“ във фестивал по избор според обстановката.
срок: 09.2022 г.
октомври
Участие на ФГ „Сладкопойна чучулига“ във фестивал по избор.
срок: 11.2022 г.
ноември
Ден на народните будители.
срок: 01.11.2022 г.
С баба приказки четем.
срок: 11.2022 г.
декември
Коледно тържество.
срок: 24.12.2022 г.
НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец
Председател – Тодор Тодоров
Секретар - Йорданка Андреева
февруари
Конкурс за най-добро домашно вино.
срок: 14.02.2022 г.
В. Левски - прожекция.
срок: 19.02.2022 г.
март
Трети март - съвместна инициатива.
срок: 03.03.2022 г.
Тодоровден 2022 г. - традиционен празник.
срок: 12.03.2021 г.
Участие на Танцовия състав във Фолклорно надиграване „Букет от ритми”,
гр. Павликени.
срок: 03.2022 г.
април
Премиера на Театрална постановка на Театрална трупа „Парашкев
Парашкевов”.
срок: 04.2022 г.
май
Участие в ІІІ Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем
и танцуваме”, с. Драгижево.
срок: 15.05.2022 г.
Участие на ГНП „Авлига” в Национален фестивал „Авлига пее с песните на
Мита Стойчева”, с. Обединение.
срок: 05.2022 г.
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юни
Ден на детето.
срок: 01.06.2022 г.
Участие на ГНП „Авлига“ в Общински песенен празник „Хайдушката песен”,
с. Мерданя.
срок: 05.06.2022 г.
25 години Група за народни песни в село Козаревец – празничен концерт.
срок: 06.2022 г.
Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национални прегледи
на любителския театър, гр. Нова Загора.
срок: 06.2022 г.
Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национален фестивал
на любителските театри, с. Кортен.
срок: 06.2022 г.
Участие на Театрална трупа „Парашкев Парашкевов“ в Национални
театрални празници, гр. Хисаря.
срок: 06.2022 г.
Участие на ГНП „Авлига” и ТС „Хей, брей“ в НФФ „Искри от
миналото”, гр. Априлци.
срок: 06.2022 г.
юли
„Направено от две ръце” – ІХ-та детска творческа работилница.
срок: 07.2022 г.
Участие на ГНП „Авлига” и ТС „Хей, брей“ във ІІ Регионален преглед „От
любов към българското”, с. Добри дял.
срок: 09.07.2022 г.
185 рождението на В. Левски – литературна композиция.
срок: 18.07.2022 г.
август
Участие на ГНП „Авлига” в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор”, с. Царевец.
срок: 08.2022 г.
Участие в Национален кулинарен празник „Пъстра трапеза на гости в село
Джулюница”.
срок: 27.08.2022 г.
септември
Х-то юбилейно издание на общински фолклорно-кулинарен празник „Ден на
кокошата чорба”, село Козаревец.
срок: 10.09.2022 г.
Участие на Танцов състав „Хей, брей“ в VІ Национален фолклорен фестивал
„Надиграване с Балкани”, гр. Трявна.
срок: 09.2022 г.
октомври
Участие в Национален театрален фестивал „Театър без граници”,
гр. Самоков.
срок: 10.2022 г.
ноември
Ден на народните будители – концерт на местни състави и групи.
срок: 01.11.2022 г.
декември
Реализация на Коледуване – традиционен обичай.
срок: 25.12.2022 г.
Коледно-новогодишен детски празник.
срок: 25.12.2022 г.
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НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево
Председател - Мария Петрова
Секретар - Йорданка Димитрова
януари
Бабин ден – общоселски ритуал, забава.
срок: 21.01.2022 г.
февруари
Трифон Зарезан - общоселски празник. Ритуално зарязване, конкурс за найдобро вино.
срок: 14.02.2022 г.
март
Фотоизложба за самодейността в село Драгижево.
срок: 01.03.2022 г.
Видеопоздрав за деня на Освобождението – Група за художествено слово.
срок: 03.03.2022 г.
април
Лазаруване – Детски клуб „Традиция“.
срок: 17.04.2022 г.
„Шарено яйце, писано“ - Детски клуб „Традиция“.
срок: 21.04.2022 г.
Видеопоздрав за Великден – Група за художествено слово.
срок: 24.04.2022 г.
„Зелена библиотека“. 60 години от рождението на Петя Дубарова.
срок: 25.04.2022 г.
май
ІІІ-ти Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и
танцуваме”.
срок: 15.05.2022 г.
Храмов празник на черквата „Св.Св. Константин и Елена”.
срок: 21.05.2022 г.
Ден на светите братя – видео рецитал - Група за художествено слово.
срок: 21.05.2022 г.
Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица“ в Старопланински събор
„Балкан фолк“.
срок: 13-17.05.2022 г.
Участие на ДФГ „Китчица“ в Национален конкурс за изпълнители на
български фолклор, гр. Горна Оряховица.
05.2022 г.
юни
Детска библиотека на открито.
срок: 01.06.2022 г.
Участие на ГОФ „Детелина” и ДФГ „Китчица“ във фестивал „Хайдушка песен”
с. Мерданя.
срок: 05.06.2022 г.
Участие на ДФГ „Китчица” в НФФ „Насред мегдана в Арбанаси.
срок: 06.2022 г.
Участие на ГОФ „Детелина“ и ДФГ „Китчица” във Фолклорен фестивал
„Шарено пиле петровско“, с. Церова кория.
срок: 06.2022 г.
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юли-август
Видео рецитал – 185 години от рождението на Апостола на свободата.
срок: 18.07.2022 г.
Участие на ГОФ „Детелина” и ДФГ „Китчица” в Регионален преглед „От
любов към българското”, с. Добри дял.
срок: 09.07.2022 г.
Видео-рецитал – 80 години от смъртта на Никола Йонков Вапцаров.
срок: 23.07.2022 г.
Участие на ДФГ „Китчица” и ГОФ „Детелина” в НФ „Песни в полите на
Балкана“, с. Жълтеш.
срок: 08.2022 г.
Участие на ДФГ „Китчица” и ГОФ „Детелина” във ФФ „Тараклъка пее и
танцува“, с. Градище, общ. Левски.
срок: 08.2022 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”, с. Джулюница.
срок: 27.08.2022 г.
септември
Видео-рецитал – 200 години от рождението на Добри Чинтулов – Група за
художествено слово.
срок: 09.2022 г.
Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба”,
с. Козаревец.
срок: 10.09.2022 г.
Участие на ДФГ „Китчица” и ГОФ „Детелина” във фестивал „С песните на
Билчин войвода през вековете“, гр. Гурково.
срок: 09.2022 г.
ноември
Ден на народните будители – концерт.
срок: 01.11.2022 г.
декември
Коледен празник.
срок: 24.12.2022 г.
„Бъдни вечер и Коледа“ – видео-изяви на ДК „Традиция“.
срок: 24.12.2022 г.
НЧ „П.Р.Славейков-1903”, с. Добри дял
Председател – Ганчо Куруджиков
Секретар - Стефка Рашкова
януари
Бабинден.
срок: 21.01.2022 г.

февруари
Трифон Зарезан. Състезание - „Най-хубаво Добридялско вино“.
срок: 14.02.2022 г.
март
1-ви март – „Баба Марта“.
срок: 01.03.2022 г.
Тържествено отбелязване на Националния празник.
срок: 03.03.2022 г.
април
„Лазаровден“.
срок: 16.04.2022 г.
Конкурс „Най-хубаво великденско яйце“.
срок: 22.04.2022 г.
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Участие на ПГ „Еделвайс” в Национален фестивал на туристическата песен
„Прекрасна си мила Родино“, гр. Казанлък.
срок: 04.2022 г.
май
„Гергьовска люлка“.
срок: 07.05.2022 г.
юни
1-ви юни-Ден на детето.
срок: 01.06.2022 г.
Викторина „Мама, татко и аз“.
срок: 06.2022 г.
Тържествена заря и възстановка по повод отбелязване на Деня на Ботев и на
загиналите за свободата на България.
срок: 02.06.2022 г.
юли
ІІІ Регионален преглед „От любов към българското”.
срок: 09.07.2022 г.
Ден на отворените врати на библиотеката.
срок: 10.07.2022 г.
октомври
„VІ-ти празник на картофа” – кулинарно състезание.
срок: 08.10.2022 г.
ноември
Литературно четене по повод 1-ви ноември.
срок: 01.11.2022 г.
декември
Коледари и новогодишно тържество.
срок: 23.12.2022 г.
НЧ „Развитие 1902”, с. Мерданя
Председател - Христо Сеизов
Секретар - Красимира Колева
януари
Нова година. Възпроизвеждане на обичая „Сурваки” с деца от с. Мерданя и
редене на „Васильова трапеза” в читалището със самодейци и гости.
срок: 01.01.2022 г.
Бабинден. Възпроизвеждане на обичая
срок: 21.01.2022 г.
февруари
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая със самодейци, жители и гости
на с. Мерданя, съвместно с Кметство Мерданя.
срок: 14.02.2022 г.
149 г. от обесването на Васил Левски (1837-1873); Литературна среща „Дякон Левски – Безсмъртието на смъртния”.
срок: 19.02.2022 г.
Седмица на занаятите: Изработване на мартеници, мартенски украси и пана
от децата при МК „Умни и сръчни“; Изработване на картички, пана и украси за 8ми март и Първа пролет.
срок: 21-25.02.2022 г.
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март
Ден на самодееца. Творческа среща със самодейците при НЧ „Развитие 1902”
и гости.
срок: 01.03.2022 г.
Баба Марта в Мерданя. Изложба на мартеници, изработени от децата при
МК „Умни и сръчни” към НЧ „Развитие 1902”.
срок: 01.03.2022 г.
Национален празник на България. Тържествено честване на празника.
срок: 03.03.2022 г.
Международен ден на жената. Творческа среща със самодейци и гости.
срок: 08.03.2022 г.
Първа пролет – разходка в гората и околностите на Мерданя с деца от
селото. Организиране на спортни игри сред природата.
срок: 22.03.2022 г.
април
Международен ден на детската книга. „Приказна магия” – ученици и
родители четат любими приказки на най-малките на открито сред природата.
срок: 02.04.2022 г.
Лазаровден - възпроизвеждане на обичая. „Лазарки шетат из село и наричат
за здраве и берекет”.
срок: 16.04.2022 г.
Велики четвъртък - „Писано яйце” – боядисване на Великденски яйца с
децата от МК „Умни и сръчни”, конкурс за декорация и изложба във фоайето на
читалището.
срок: 21.04.2022 г.
май
Участие в Празник на дрипавата баница в село Върбица, общ. Горна
Оряховица.
срок: 05.2022 г.
Участие на ЖНХ и ДФГ „Калина” в ІІІ Регионален преглед на музикалното
самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в с. Драгижево.
срок: 15.05.2022 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
срок: 24.05.2022 г.
юни
Ден на детето „Детство мое, реално и вълшебно” – детски игри, забава и
рисунка на асфалт, организирани от НЧ „Развитие 1902” и Кметство, с. Мерданя.
срок: 01.06.2022 г.
Ден на Ботев. „За живота и борбата, за вярата и убежденията” – литературна
среща.
срок: 02.06.2022 г.
Десети фестивал „Хайдушка песен”, с. Мерданя.
срок: 05.06.2022 г.
Тържествено честване 120 години от създаването на НЧ „Развитие 1902“.
срок:06.2022 г.
юли
Участие на ЖНХ в Регионален преглед „От любов към българското”, с. Добри
дял.
срок: 09.07.2022 г.
Участие на ЖНХ в Национален фолклорен събор „Лудогорие“, гр. Разград.
срок: 07.2022 г.
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август
Участие на ЖНХ в Национален събор „Беклемето”.
срок: 08.2022 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” на гости в село
Джулюница.
срок: 27.08.2022 г.
септември
Участие в Кулинарен празник „Ден на градинарската чорба” – гр. Златарица.
срок: 04.09.2022 г.
137 г. от Съединението на България.
срок: 06.09.2022 г.
Участие в Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” –
с. Козаревец.
срок: 10.09.2022 г.
114 г. от провъзгласяването на независимостта на България.
срок: 22.09.2022 г.
октомври
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните състави и
гости.
срок: 01.10.2022 г.
„На празник в село Правда“- фолклорен празник.
срок: 01.10.2022 г.
ноември
Честване на Деня на народните будители - творческа среща с деца в
библиотеката: „Будител – живот, дело, мисия”.
срок: 01.11.2022 г.
декември
Св. Спиридон - Ден на майстора. „Седмица на занаятите”, организирана с
децата от МК „Умни и сръчни”. Изработване на автентична сурвакница, картички и
коледна украса с природни материали. Кулинарни вечери – приготвяне на постни
ястия за Бъдни вечер и коледни сладки.
срок: 12.12.2022 г.
Коледуване – възпроизвеждане на обичая.
срок: 24.12.2022 г.
Коледен празник за децата на Мерданя.
срок: 24.12.2022 г.

Георги Петров
Председател на Общински съвет - Лясковец
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