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О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч 
 



 

              ВЪВЕДЕНИЕ 
      
            Народните читалища в община Крушари са самоуправляващи се 
български културно-просветни сдружения. Те са юридически лица с нестопанско 
цел, които съхраняват традициите и културата в населените места, работят за 
развитието на любителското изкуство, в съответствие с общинския културен 
календар. 
            Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност 
в община Крушари има за цел да обедини усилията за развитието  и 
утвърждаването  на читалищата, като важни обществени институции, 
реализиращи културната идентичност на общината и да засили  ролята им, като   
образователни и информационни  центрове. 
            Активно е взаимодействието между община Крушари с народните 
читалища, които участват във всички общински културни прояви. Те представят 
своята дейност и културни продукти на национални и международни фестивали. 
 
 
             
       І.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 
       Насоки за развитието на читалищната дейност в община Крушари през 
2014г.: 
 
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социална и образователна 

дейност в населените места, в които осъществяват дейността си. 
 
2.  Обогатяване на библиотечния фонд и подобряване на дейността на  
     библиотеките. 
 
3.   Поддържане   и обогатяване на  материалната база, чрез разработване    и  
      реализация на   проекти за развитие и финансиране на читалищата 
 
4. Превръщане на читалищата в културно-информационни центрове. 

 
    ІІ. ДЕЙНОСТИ : 
 
   В настоящият раздел са включени годишните програми за всяко читалище от 
община Крушари за 2014 : 
 
                                              Месец Януари 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.01. Изложба на суровачки НЧ - с. Крушари Читалищен  
секретар 

21.01. Ден на родилната 
помощ – общоселско 
тържество 

НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Коритен 
НЧ  - с. П. Дяково 
НЧ- с. Александрия 
НЧ -  с. Лозенец 
НЧ -  с. Крушари 
НЧ - с. Е. Бакалово 

Читалищни 
настоятелства 

 Запознаване на децата 
самодейци с песните от 
различни фолклорни 

НЧ  - с. Телериг Читалищен 
секретар 



области – среща с 
Мария Димитрова-
преподавател по 
народно пеене 

 
 
                                              Месец Февруари 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

10.02. Честване на деня на 
природолюбителя и 
пчеларя – изложби и 
дегустации 

НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Лозенец 
 

Читалищен  
секретар 

14.02. Ден на лозаря- Трифон 
Зарезан - тържества 

НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. П. Дяково 
НЧ -с. Александрия 
НЧ -  с. Лозенец  
НЧ  - с. Крушари 
НЧ -  с. Е. Бакалово 

Читалищни 
настоятелства 

19.02. Отбелязване  
годишнината  от 
обесването на Васил 
Левски – презентации, 
кътове 

НЧ - с. П. Дяково 
НЧ - с. Телериг  
НЧ - с. Крушари 
 

Читалищен  
секретар 

 
 
 
 
                                                   Месец Март 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.03. Честване на деня на 
самодееца и „Баба 
Марта” 
Изложба мартеници и 
ръкоделия 

НЧ -  с. Телериг 
НЧ  - с. Лозенец 
НЧ- с. Александрия 
НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. П. Дяково 
НЧ -  с. Крушари 

Читалищен  
секретар 

02.03. „Сирни заговезни” – 
общоселско тържество 

НЧ  - с. Телериг 
НЧ -  с. Лозенец 

Читалищни 
настоятелства 

03.03. Тържества по повод 
националния празник 

НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. Крушари 
НЧ -  с. Лозенец 
НЧ - с. Александрия 

Читалищни  
настоятелства 

08.03. Тържества и изложби 
по 
случай„Тодоровден” и 
Денят на жената  

НЧ -  с. Телериг 
НЧ с. Александрия 
НЧ -   с. Коритен 
НЧ -  с. Лозенец 
НЧ -  с. Е. Бакалово 

Читалищни  
настоятелства 

22.03. Тържество по повод 
първа пролет 
Тържество по повод 
деня на младото 
семейство 

НЧ  -  с. Коритен 
 
 НЧ - с. Лозенец 
 
 

Читалищен  
секретар 

25.03. „Благовещение” - НЧ -  с. Телериг Читалищно 



тържество настоятелство 

 
                                                Месец Април 
 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.04. Тържества за деня на 
хумора и шегата 

НЧ  - с. П. Дяково 
НЧ -  с. Лозенец 

Читалищен  
секретар 

08.04. Тържества по повод 
деня на ромите 

НЧ -  с. Крушари 
 НЧ -  с. Лозенец 

Читалищен  
секретар 

12.04. Пролетни празници и 
обичаи – презентация 
Лазаруване 

НЧ - с. П. Дяково  
НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Крушари 

Читалищен  
секретар 

20.04. Общоселско 
великденско хоро 
Тържество по повод 
Великден 
Изложби и великденски 
концерт 

НЧ -  с. Телериг 
 
НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. Лозенец 
НЧ -  с. Крушари 

Читалищни  
настоятелства 

22.04. Световен ден на земята 
– тържество, беседа 

НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. Лозенец 

Читалищен  
секретар 

23.04. Ден на книгата -
представяне на 
литературни 
композиции по народно 
творчество 
„Надпреварушка” 

НЧ - с. Телериг 
НЧ - с. Крушари 
 

Читалищни  
Настоятелства 
 
 
 
 
 

21 – 25.04. Седмица на детската 
книга  - маратон на 
четенето 

НЧ - с. Коритен Читалищно 
настоятелство 

 
 
 
                                                 Месец Май  

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.05. Ден на чешмата НЧ -  с. Лозенец Читалищен  
секретар 

05.05. Концерт по случай 
Гергьовден 

НЧ - с. П. Дяково 
 

Читалищен 
секретар 

09.05.  Ден на Европа - 
презентация 

НЧ - с. Александрия 
 

Читалищен  
секретар 

11.05. Ден на библиотекаря - 
тържество 

НЧ - с. Телериг Читалищен  
секретар 

18.05. Международен ден на 
музеите-посещение на 
къща-музей с. Тянево 

НЧ -  с. Крушари Читалищен  
секретар 

24.05. Тържества и кътове в 
библиотеките  по повод 
деня на славянската 
писменост  

НЧ -  с. Коритен 
НЧ -  с. Крушари 
НЧ - . с. Телериг 

Читалищни  
секретари 

31.05. Детство мое – рисунка 
на асфалт  
 

НЧ - с. П. Дяково 
 
 

Читалищен  
Секретар 
 



Международен ден за 
борбата с 
тютюнопушенето - 
презентация 

НЧ -  с.Крушари Читалищен 
секретар 

 Участие в 
международен 
фолклорен фестивал  

гр. Велико Търново Читалищни 
настоятелства 
при НЧ с. 
Александрия 
НЧ с. Коритен 

 
                   
                                               
 
                                                       Месец Юни 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.06. Ден на детето - 
тържества 

НЧ - с. Крушари 
НЧ - с. Коритен 
НЧ  - с. Лозенец 
НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Е. Бакалово 

Читалищен  
секретар 

02.06. Честване на 
националния празник – 
тържества, кътове в 
библиотеките, празник 
на НЧ с. Александрия 

НЧ - с. Александрия 
НЧ -  с. Коритен 
НЧ -   с. Крушари 
 

Читалищни 
настоятелства  

05.06.  Световен ден на 
околната среда – 
презентация 
Изложба на кръжоците 
по изобразително 
изкуство, бродерия, 
плетиво, труд и 
творчество 

НЧ -  с. Крушари 
 
 
НЧ -  с. Лозенец 

Читалищен  
секретар 

24.06. Пресъздаване на 
обичая „Еньовден” 

НЧ - с. Телериг 
НЧ- с. Александрия 

Читалищен  
секретар 

 Участие в събора за 
български фолклор и 
български 
традиционни ястия  

с. Пряпорец  
общ. Стара Загора 

Читалищно 
настоятелство 
при НЧ с. 
Телериг 

 Участие във 
фолклорен събор 
„Край чешмата под 
върбата”  

с. Кайнарджа 
обл. Силистра 

Читалищно 
настоятелство 
при НЧ с. 
Коритен 

 Участие във фестивал 
на шлагерната и стара 
градска песен „Подари 
ми море” 

с. Крапец 
общ. Шабла 

Читалищно 
настоятелство 
при НЧ с. 
Коритен 

 Участие в фолклорен 
фестивал „Песни и 
танци от слънчева 
Добруджа” 

с. Дебрене 
общ. Добричка 

Читалищно 
настоятелство 
при НЧ с. 
Коритен 

 
 
 



 
 
                                                      Месец Юли 
 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

    

19-20.07. Участие в регионален 
фолклорен събор 
„Текето” с. 
Александрия 

„Текето”  
с. Александрия 

Община 
Крушари и 
всички 
читалищни  
настоятелства 

20.07. Международен ден на 
шаха 

НЧ - с. Крушари Читалищно 
настоятелство 

 Участие в събор-
надпяване 

гр. Китен Читалищно 
настоятелство 
НЧ с. Телериг 

 
                                                     Месец Август 
                                                    

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

 Участие в 
международен 
фестивал за 
автентичен фолклор – 
Долково -2014 г. 

с. Дорково 
обл. Пазарджик 

Читалищно 
настоятелство 
при НЧ 
с.Коритен 

 Участие в  съборите в 
Балчик и Царевец  

Балчик  
Царевец 

Читалищни 
настоятелства 
при НЧ с. 
Телериг и с. 
Александрия 

 
                                                 Месец Септември 
 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

06.09. Тържества и изложби 
по повод деня на 
Съединението 

НЧ-  с. Телериг 
НЧ - с. Крушари 
НЧ - с. Александрия 

Читалищни 
настоятелства 

14.09. Ден на община 
Крушари 

Община Крушари Община 
Крушари и  
всички 
читалищни 
настоятелства 

22.09. Тържества и изложби 
по повод деня на 
независимостта 

НЧ -  с. Лозенец 
НЧ -  с. Телериг 
НЧ -  с. Крушари 

Читалищни 
настоятелства 
 

 Участие във 
фолклорен събор 
„Капитан дядо Никола” 

гр. Трявна Читалищно 
настоятелство 
при НЧ с. 
Коритен  

    
                                                                      
 



 
                                                   Месец  Октомври 
 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.10. Тържество по повод 
деня на възрастните 
хора 

НЧ - с. Телериг Читалищен 
секретар 

14.10. „Петковден” – есенен 
общоселски празник  и 
изложба на тема 
„Богатството и 
красотата на моето 
село” 

НЧ - с. Телериг Читалищно 
настоятелство  

18.10. Детски карнавал  с 
герои от приказки 

НЧ - с. Лозенец Читалищно 
настоятелство 

26.10. Димитровден – 
кулинарен конкурс 
„Питките на баба” 

НЧ -  с. П. Дяково Читалищно 
настоятелство 

 Участие в 
международен 
фестивал „Листопад на 
спомените” 

гр. Варна Читалищни 
настоятелства 
при НЧ с. 
Александрия 
НЧ с. Коритен  
НЧ с. Телериг 

 
 
 
 
                                                       Месец Ноември 
 

      дата  събитие място на  
провеждане 

организатор 

01.11. Ден на народните 
будители - тържества 

НЧ - с. Коритен 
НЧ - с. П. Дяково 
НЧ с. Александрия 
НЧ - с. Телериг 
НЧ  - с. Крушари 

Читалищни 
настоятелства  

16.11. Ден на толерантността 
– празник за децата на 
Телериг 

НЧ - с. Телериг Читалищно  
настоятелство 

21.11. Честване на Въведение 
Богородично и деня на 
християнското 
семейство- тържества 

НЧ  - с. Коритен 
НЧ  - с. Телериг 

Читалищни 
настоятелства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                     Месец  Декември 
 

      Дата 
 

 събитие място на  
провеждане 

организатор 

06.12. Никулден – изложба с 
ястия от риба 

НЧ - с. Лозенец Читалищен 
секретар 

24 – 31.12. Коледни и 
новогодишни 
тържества 
Коледарски групи 
Конкурс за сурвакници 
и картички 

НЧ - с. Коритен 
НЧ - с. П. Дяково 
НЧ - с. Лозенец 
НЧ - с. Александрия 
НЧ  - с. Телериг 
НЧ -  с. Крушари 
НЧ -  с. Е. Бакалово 

Читалищни 
настоятелства 

 
 
 

 


