
                                                           КУЛТУРЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ-1904”-ВЕЛИНГРАД ЗА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2016/2017г 

дата,място                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                                ПАРТНЬОРИ                                       

1.Х.2016                      Откриване на НОВ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН.Среща с ръково- 

Зала№2,17ч               дители,корепетитори и участници в любителските с-ви. 

                                      Изготвяне график,разпределяне часовете за репетиции. 

 

м.Х.2016                    Курс за компютърна грамотност за възрастни.                              Общинска организация на инвалидите „Зорница” 

 

м.Х.                           Участие на Група за стари градски песни в Vти фестивал 

                                   на стара градска песен-гр.Костенец. 

 

1.ХІ.2016                    Възпоменателна вечер,посветена на поезията  на                                    Литературен клуб „Н.Вапцаров”                

Зала№2,17.30          велинградския поет Ангел Горанов. Изложба на него- 

                                     ви произведения./ в библиотеката/ 

 



                                                                                                          

 

дата,място                                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                            ПАРТНЬОРИ                                             

  2.ХІІ                               Вечер на КАМЕНСКАТА ВОЙНСКА СЛАВА. 

Зала№2 

 

13.ХІІ.2016                     Традиционен конкурс за детска коледна рисунка                                   училищата 

Зала№2                          с участие на деца от Велинград под ръководството на 

                                         художника Заварин Веселинов. 

 

16.ХІІ.2016                    Коледна дискотека за децата от ПДЮАНПТ”Здравче-венче”. 

 

22.ХІІ.2016                   КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА ЧИТАЛИЩЕТО.                                                                                                                

17.30ч 

 

м.декемри                Участие на наши любителски състави  в коледни и  

                                     новогодишни концерти / по покана / 



                                                                                                          

Дата,място                                            КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                            ПАРТНЬОРИ                                                

 

21.01.2017                              Участие в ритуал на Бабинден.    

 

17.02.2017                             144г от обесването на Левски                               СОУ”В.Левски”-Велинград                               

17.30                                        Тържествен концерт. 

 

26.02.2017                             „ГАГАНИЦА” – Сирни заговезни                           общинаВелинград ,горско сопанство,           

19.30,                                     /на площада в кв.Каменица/                                   исторически музей, ООУ”Хр.Ботев”, 

                                                                                                                                        пенсионерски клуб, бизнесмени.. 

 

16.03.2017                         95г от рождението на Вела Пеева                                                                                                           

17.30ч                                       Тържествен концерт 

 

м.април                            Участие на наши люб.състави в 

                                          тържествата,посветени на Седмица на гората   



                                                                                                                     

 

Дата,час                                                               КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                                     ПАРТНЬОРИ                                     

м.май                               Участие на ПДЮАНПТ”Здравче-венче” в  концерт, 

пл.”Н.Гяуров”                                           послучай 24 май.    

 

30.05.2017                     „ЗАЕДНО СМЕ НА СЦЕНАТА”- ПРОДУКЦИЯ-КОНЦЕРТ                                                                                

17.00ч                              на  трите групи от  ПДЮАНПТ”Здравче-венче”.                    

 

1.06.2017                        Участие на ПДЮАНПТ „Здравче-венче” в концерт, 

пл”Н.Гяуров”                посветен на Ден на детето./подготвителна група/ 

 

10.06.2017                    V-ти НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН,                     община Велинград                            

Зала№1,10ч                 с участието на състави от цялата страна. 

 

м.юни                          Литературна страноприемница.                                                                         Литературен клуб „Н.Вапцаров”               

 



                                                                                                            

Дата, място                                    КУЛТУРНО СЪБИТИЕ                                                                               ПАРТНЬОРИ                                              

м.юли,август                 Участие на наши любителски състави в регионални, 

                                          национални и международни  фестивали и събори. 

м.юли                            Участие на наши състави във Велинградските празници на културата. 

 

                                          Културният календарен план на НЧ”В.Левски-1904”-Велинград е отворен за предложения и допълнение 

                                          през  целия творчески сезон. 

 

 

                                         Приет на заседание на Читалищното настоятелство с Протокол№ 17.ХІ.2016г 

 

                                                                                                                         Председател: 

                                                                                                                         /Никола Делиев/ 

 

 

 



 

                                           

 

       

 

                       

 

 

                  

 


