ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
9280 гр.Вълчи дол,
пл. „Христо Ботев” № 1
Тел.05131/23-13
e-mail: oba_valchidol@mail.bg

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
от Община Вълчи дол
ЗА 2022 ГОДИНА
№ по
ред

Културни
инициативи

1.

Ден на родилната помощ
Пресъздаване на обичая „Бабуване”.

2.

Трифон Зарезан
Празник на виното и веселието.
Зарязване на лозята.
Конкурс за най-хубаво вино.
140 г. от рождението Владимир
Димитров Майстора
Спомен за Левски
149 години от гибелта на Васил Левски.

3.
4.

Дата на
провежда
не
21
Януари
14
Февруари
М.Февруа
ри
19
Февруари
1

Място на
провеждане

Организатор/ съорганизатор

Всички читалища в
общината
по населени места
Всички читалища в
общината
по населени места

Читалищен секретар
Общинска администрация

Читалища

Читалищен секретар

Гр.Вълчи дол
с. Караманите,

Училища
Читалищен секретар

Община Вълчи дол,
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар

Рецитали и изготвяне на кътове в
училища и читалища.
Патронен празник на СУ”Васил
Левски”- гр.Вълчи дол. Поклонение с
поднасяне на венци и цветя пред
паметника на Апостола в двора на
училището.
Патронен празник на ОбУ в с.Михалич.

5.

Ден на любителското художествено 01 Март
творчество Ден на Баба Марта и
българската мартеница – символ на
здраве и сила.
Изложба
на
ръчно
изработени
мартеници.
Срещи-седянки.

6.

Национален празник
– 144 г. от 03 Март
Освобождението на България
Поднасяне на венци пред паметниците в
общината.
Празнични концерти.

с. Червенци,
с. Есеница,
с. Ген. Колево,
с. Изворник,
с. Искър,
с. Калоян,
с. Щипско,
с. Михалич,
с. Бояна,
с. Добротич,
с. Ст. Караджа
гр. Вълчи дол,
с. Брестак,
с. Караманите,
с. Червенци,
с. Есеница,
с. Ген. Колево,
с. Изворник,
с. Искър,
с. Калоян,
с. Михалич,
с. Добротич,
с. Ген. Киселово
с. Бояна,
с. Ст. Караджа
гр. Вълчи дол,
с. Щипско,
с. Есеница,
с. Ген. Колево,
с. Искър,
с. Калоян,
с. Михалич,
с. Добротич,
2

Читалищен секретар
училища

Община Вълчи дол,
Читалищен секретар

7.

Международен ден на жената
Изложба на детски рисунки

08 Март

8.

Тодоровден

20 Март

9.

Първа пролет

22 Март

с. Ст. Караджа
гр. Вълчи дол,
с. Брестак,
с. Караманите,
с. Червенци,
с. Ген. Колево,
с. Изворник,
с.Искър,
с.Калоян
с. Щипско,
с. Михалич,
с. Оборище,
с. Добротич,
с. Ст. Караджа
с. Караманите,
с. Метличина,
с. Брестак
с. Есеница,
с. Калоян,
с. Михалич,
с. Червенци,
с. Изворник,
с. Щипско,
с. Ген. Колево

Община Вълчи дол,
Читалищен секретар
Пенсионерски клубове

Кмет на населеното място
Читалищен секретар

10. Седмица на детската книга
24-30
Запознаване на първокласниците с Март
библиотеката и приемането им за
читатели.

гр..Вълчи дол
с.Ст.Караджа
с.Михалич
с.Червенци

Читалищен секретар

11. Международен ден на хумора и шегата

с.Бояна,
с. Есеница,
с. Изворник
с. Ген. Колево,

Читалищен секретар

01 Април
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12. Международен ден на ромите

08 Април

с. Калоян,
с. Караманите,
с. Червенци,
с. Добротич
с. Ст. Караджа,
с. Искър
с. Ст. Караджа,
с. Есеница,
с. Михалич,
с. Ген. Колево,
с. Изворник,
с. Добротич

13. Лазаровден
18 Април
Разучаване на обичая, приготвяне на
лазарска украса и лазаруване по
домовете.
14. Ден на отворените врати
м.Април

с. Бояна,
с. Ген. Киселово,
с. Червенци,
с. Караманите

15. Възкресение Христово-Великден
23-25
Конкурси за най-шарено и здраво яйце и Април
картички на тема „Пъстър Великден”.

гр. Вълчи дол
с. Брестак
с. Караманите,
с. Червенци,
с. Ген. Колево,
с. Изворник,
с.Искър,
с.Калоян
с. Щипско,
с. Михалич,
с. Оборище,
с. Добротич,
с. Ст. Караджа
гр. Вълчи дол

16. Възкресение Христово-Великден

26 Април
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Читалищен секретар

Читалищен секретар

Община Вълчи дол,
Всички училища
Читалищен секретар

Община Вълчи дол,

Ежегоден празник „Заедно на Великден”
в Музейна сбирка в гр.Вълчи дол.
Изложба на занаятчийски
произведения, празнична програма с
участие на таланти, самодейни състави
и колективи
17. Общински фолклорен събор
м. Април

Секретар на Община Вълчи
дол

Гр.Вълчи дол

18. Ден на храбростта и българската армия 06 Май
Тържествено отбелязване, съвместно с
Дружеството на запасните офицери и
сержанти от запаса в общината.
Поднасяне венци.
Гергьовден - пикник сред природата с
песни, люлки „Хидерлез” .
19. Празник на селото
06 Май

с. Оборище,
с. Есеница
гр.Вълчи дол
с.Караманите
с.Ген.Киселово
с..Оборище

20. Ден на ветераните
Ден на Европа
Празник на европейските общности.
21. Празник на селото

гр. Вълчи дол,
с. Есеница,
с. Калоян
с.Есеница

с. Михалич

09 Май
09 Май

22. Национален ден на библиотекаря 11 Май
„Библиотекар за един ден”- отворени
врати на библиотеките по читалища.

гр. Вълчи дол,
с. Брестак,
с. Михалич,
с. Червенци,
с.Ст. Караджа,
с. Изворник,
с. Ген. Колево,
с. Калоян,
с. Есеница,
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Община Вълчи дол,
Секретар на Община Вълчи
дол
Читалищни секретари
Читалищен секретар

Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Община Вълчи дол,
Читалищен
секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Читалищен секретар

23. Празник на храма
„Св.Св.Кирил
Методий”
24. Празник на славянската писменост
култура
Празнична среща
на Кмета на Община Вълчи дол
изявени учители и културни дейци
общината.
25. Празник на славянската писменост
култура
Организиране на тържества, кътове
витрини в училища и читалища

и 11 май

с. Добротич,
с.Оборище,
с.Искър,
с.Ген.Киселово
с.Бояна,
с.Караманите,
с.Щипско,
с.Войводино
С.Караманите

и 21 Май

Община Вълчи дол

с
в
и 21 Май
и

26. Ден на славянската писменост и 24 Май
култура
Празнично шествие на училищата и
детските градини в гр.Вълчи дол.
27.

Празник на селото

Кметство
Читалище
Секретар Община Вълчи дол
Училищни ръководства

м.Май
6

гр. Вълчи дол,
с. Брестак,
с. Михалич,
с. Червенци,
с.Ст. Караджа,
с. Изворник,
с. Ген. Колево,
с. Калоян,
с. Есеница,
с. Добротич,
с. Искър
Община Вълчи дол

Община Вълчи дол,
Читалищен секретар

с. Кракра

Кмет на населеното място

Община Вълчи дол,
училищни ръководства

28.

Празник на селото

24 Май

с. Щипско

29. Празник на селото

м. Май

с. Караманите

30. Участие на самодейците от общината м.Май
във фолклорни фестивали и събори

XII –ти Български
национален
шампионат по
фолклор
„Еврофолк”
В.Търново
гр. Вълчи дол,
с. Добротич,
с. Брестак,
с. Ген. Колево,
с. Есеница,
с. Изворник,
с. Караманите,
с. Михалич,
с. Бояна,
с. Ст. Караджа
Фолклорен събор
„Край чешмата под
върбата”
с.Кайнарджа;
Фолклорен събор
„Песни и танци на
мегдана”
гр.Карнобат
с. Ген. Киселово,
с. Щипско,
с. Ген. Колево,
с. Есеница,
с. Калоян,

31. Международен ден на детето
01 Юни
Тържества по училища и детски
градини - конкурси за рисунка на
асфалт, концертни и спортни програми.
Детско шоу в с.Брестак

32. Участие на самодейците от общината м.Юни
във фолклорни фестивали и събори

33. Ден на Ботев и загиналите за свободата 02 Юни
на България 146 г. от гибелта на поетареволюционер.
Поднасяне венци пред паметниците в
община Вълчи дол.
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Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Читалищни секретари

Община Вълчи дол,
Читалищен секретар

Читалищни секретари

Читалищен секретар

с. Добротич,
с.Искър,с.Изворник
34. Празник на селото

02 Юни

с. Червенци

35. Национален фолклорен събор
„Писнала гайда писана”
36. Празник на селото
VIII-ми събор „Пеем и танцуваме”
37. Празник на селото

м. Юни

с. Червенци

м. Юни
м.Юни

с. Ст. Караджа

38. Празник на селото

м. Юни

с. Ген. Киселово

с. Искър

Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар
Кмет на населеното място,
Читалищен секретар

39. Детски летни занимални
м.Юли
Литературно четене в библиотеките.
Лятна работа по програмата „Моят свят
в моето населено място”.

с..Ген.Киселово
с.Караманите
с.Стефан Караджа
с..Брестак
с..Войводино
с..Калоян

Читалищни секретари

40. 3 Участие на самодейците от общината м.Юли
9 във фолклорни фестивали и събори
.

Фолклорен събор
„Песни и танци от
слънчева
ДобруджаДебрене” –
местност”Славната
канара”, община
Добрич;
Фолклорен събор,
посветен на

Читалищни секретари
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40. Празник на селото
м. 15 Август
Празник
на
Храма
„Св.Богородица” в селото
41. Празник на селото
м. Август

с. Оборище

избирането на
Мадарския конник
като Глобален
символ на
България;
Регионален
фолклорен събор
„Текето”
с.Александрия,
общ.Крушари;
МФФ „Искри от
миналото” –
гр.Априлци

с. Добротич

Кмет на
с. Оборище, читалищен
секретар
Кмет на
с. Добротич, Читалищен
секретар
Секретар на Община Вълчи
дол

42. Празник на град Вълчи дол м. Август48 г. от обявяването му Септември
като град
44. Участие на самодейците м..Август
от
общината
във
фолклорни фестивали и
събори

гр. Вълчи дол
МФФ „Фолклорен
извор Царевец” В.Търново;
Добруджански фолклорен
събор „Богородица”
гр.Ген.Тошево;
МФФ за автентичен фолклор
с.Дорково, общ.Ракитово;
МФФ с.Буховци,
общ.Търговище

Читалищни секретари

45.

с.Бояна, с.Изворник,

Читалищен секретар

Ден на Съединението на 06 Септември
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България
137 г. от съединението на
Източна
Румелия
и
Княжество България
Поднасяне на венци пред
паметниците в общината
46. Тържествено откриване 15 септември
на новата учебна година
47. Ден на мира
22 Септември
Ден на Независимостта
на България
114 г. от обявяването на
независимостта
на
България
48. Участие на самодейците м. Септември
от
общината
във
фолклорни фестивали и
събори
49. Откриване на творческия 01 Октомври
сезон - 2022/2023 г.
„Да опазим, съхраним и
предадем” – начало на
дейността на танцовите и
певчески състави, школи
и курсове.
50. Международен ден на 01 Октомври
възрастните хора
Отбелязване на празника,
съвместно
с
пенсионерските клубове

с.Есеница, с.Калоян,
с.Ст.Караджа, с.Добротич

гр.Вълчи дол, с.Червенци,
с.Михалич, с.Ст.Караджа
гр.Вълчи дол, с.Есеница,
с.Бояна, с.Искър,
с.Ст.Караджа, с.Добротич

Кмет на Община Вълчи дол

Фестивал на любителското
фолклорно изкуство Морско
надиграване и надпяване „На
мегдана в Албена”;
МФФ „Море от ритми”
гр.Балчик
Всички читалища

Читалищни

Всички сдружения на
пенсионерите в Община
Вълчи дол

Секретар на община,
Председател на СП2004
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Община Вълчи дол,
Читалищен секретар

секретари

Читалищни секретари

51. Празник на селото

м. Октомври

с. Войводино

Кмет на
с. Войводино, читалищен
секретар

52. Празник на селото

м. Октомври

с. Метличина

Кмет на
с. Метличина, читалищен
секретар
Читалищни секретари

53. Участие на самодейците м.Октомври
от
общината
във
фолклорни фестивали и
събори
54. Ден
на
народните 01 Ноември
будители.
Творческа
среща
със
съвременен
български
автор.
Литературно четене на
творби
на
български
класици.
55. Празник на селото
м. Ноември

Празник на фолклорното
изкуство „Като жива вода”
гр.Суворово;
с.Щипско, с.Караманите,
с.Червенци, с.Есеница,
с.Ст.Караджа, с.Калоян,
с.Ген.Колево, с.Добротич,
с.Михалич, с.Искър

Читалищни секретари

с. Брестак

Кмет на село Брестак

56. Ден на християнското 21 Ноември
семейство
57. Международен ден на 03 Декември
хората с увреждания

Сдружението на инвалидите
„Надежда”

Община Вълчи дол

58. Коледуване
м. Декември
Празници с коледарските
групи
59. Коледни и Новогодишни м. Декември
празници
Изложби на коледноновогодишни картички,

с.Ген.Киселово, с.Брестак,
с.Червенци, с.Добротич,
с.Бояна, с.Ген.Колево
с.Добротич, с.Оборище,
с.Есеница, с.Изворник,
с.Искър, с.Калоян,
с.Караманите, с.Михалич,

Читалищни секретари
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Читалищни секретари

пити,
апликации,
с.Ст.Караджа, с.Червенци,
сурвакници
с.Щипско, с.Ген.Киселово
60. Запалване светлините на м. Декември
гр. Вълчи дол
Община Вълчи дол
коледната елха
61. Съвместни културни дейности във връзка със сключени споразумения за сътрудничество между:
- Община Вълчи дол и Република Молдова;
- Община Вълчи дол и Република Турция.
- Община Вълчи дол и Република Украйна
62. Патриотични мероприятия на Дружеството на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва във Вълчи дол

63. Други изяви на самодейци от общината - участия на самодейните състави от народните читалища в
национални, регионални и общински фестивали и конкурси
Културният календар е приет с Решение № …… от ……………………….на Общински съвет –Вълчи дол
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