КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2021 Г.
ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА
КОНТАКТИ

ЯНУАРИ
6 януари

пл. „Цар Асен
I“

Богоявление /Йордановден/
Освещаване на бойните
знамена

6 януари

с. Вардим
община
Свищов
област
В.Търново

Пресъздаване на обичая
„Йордановден“.

6 януари

гр. Свищов
област
В.Търново

13
януари

гр. Свищов
област
В.Търново

13
януари

гр. Свищов
област
В.Търново

20
януари

с. Царевец
община
Свищов
област
В.Търново

21
януари

гр. Сухиндол
НЧ
„Трезвеност –
1870”

30
януари

гр. Свищов
област
В.Търново

Община Велико
Община Велико Търново,
Търново, звено
Великотърновска света
„ВОП“,
митрополия,
тел.062/619287,
НВУ „Васил Левски“
062/619307
НЧ „Трудолюбие-1907“
с. Вардим

Росица
Василева
tryd1907@abv.b
g

Росен Маринов
Пресъздаване на обичая
Община Свищов
0631/607-47
„Йордановден“.
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Таня Ликова
Международна
0631/643-51
Отчитане резултатите от
фондация „Ал.
kultura_sv@abv.
Международния конкурс за
Константинов“
bg
къс хумористичен разказ
Община Свищов
Росен Маринов
„Алеко“
Редакцията на вестник
0631/607-47
„Стършел“
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Таня Ликова
0631/643-51
Община Свищов
Сто петдесет и осем години
kultura_sv@abv.
Международна фондация
от рождението на писателя
bg
„Алеко Константинов“
Алеко Константинов.
Ивелина
Исторически музей
Иванова
novae@abv.bg
Хризантема
Народно читалище
Колева
Ивановден –Пресъздаване на
„Светлина-Царевец
06329/2610
обичая „Къпанки“.
1927“
n4_svetlina@ab
Кметство Царевец
v.bg
063292206
Ден на родилната помощ.
НЧ „Трезвеност – 1870”
Бабин ден.
Ц. Стоименова
гр. Сухиндол,
Представяне на обичая
тел.: 06136/29ул. Росица № 108
„Поливане на ръце” в
63
п.к. 5240
читалищния салон.
Сто щестдесет и пет години
Геновева
Първо българско
от основаването на Първото
Танчовска
народно читалище
българско читалище
0631/604-57
„Еленка и Кирил Д.
(читалище с библиотека и
g.tanchovska@g
Аврамов 1856“
музей)
oglemail.com
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30
януари

гр. Свищов
област
В.Търново

31
януари

пред
паметника
на Стефан
Стамболов

януари
февруари
,ноември,
декември

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

Сто шестдесет и пет години
от основаването на ПБНЧ
„Еленка и Кирил Д.
Аврамови 1856“.

167 години от рождението на
Стефан Стамболов

Програма “Зимни празници
край огнището” — включва
всички зимни празници от
Обредния календар на
българите и етносите на
територията на общината.

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856“
Община Велико
Търново, НВУ „Васил
Левски”,
Общински комитет
„Васил Левски”

Община Полски
Тръмбеш,
читалища,
училища и
клубове на пенсионера

Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
Община Велико
Търново
Дирекция
„Култура,
туризъм и
международни
дейности”
062/ 619 411
тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

ФЕВРУАРИ
доц.д-р
Владимир
Аврамов /зам.декан на ФИИ
на ВТУ/
тел.0888498100,
Факултет по
0878650797
изобразително изкуство
eпри ВТУ „Св.св.Кирил и
mail:vladavram
Методий“,
@abv.bg
Община Велико Търново
Пламен Кондов
/докторант,
куратор/
тел.0898763294,
wild_kloning@a
bv.bg

Изложбени
зали „Рафаел
Михайлов“

Изложба „АртРозалиада –
артистичен пир на любовта и
виното“ 2021

14
февруари

гр. Сухиндол

Празник на град Сухиндолорганизирано честване на
„Трифон Зарезан”
Формиране на
организационен комитет.
Изработване на цялостен
план за празника.

Община Сухиндол
гр. Сухиндол
ул. Росица № 106
п.к. 5240

Община
Сухиндол
тел.: 06136/2912

18
февруари

пред
паметника на
Васил Левски
гр. Велико
Търново

148 г. от обесването на
Васил Левски
Общоградско поклонение

Община Велико
Търново,
НВУ „В. Левски”,
Общински комитет
„В. Левски”

Община Велико
Търново
Дирекция
„Култура,
туризъм и

14
февруари

2

24
февруари

февруари

януари
февруари
,ноември,
декември

международни
дейности”
062/ 619 411
Пламен
Симеонов
0631/400-73
h.g.n.,pavlovish
@abv.bg

Сто четиридесет и три
години от рождението на
Александър Божинов.

Художествена галерия
„Николай Павлович“
Община Свищов

с. Марян,
община Елена

Трифон Зарезан в село
Марян

Община Елена
Винарска изба „Марян“
Народно читалище
„Наука-1900“ с. Марян

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

Програма “Зимни празници
край огнището” — включва
всички зимни празници от
Обредния календар на
българите и етносите на
територията на общината.

Община Полски
Тръмбеш,
читалища,
училища и
клубове на пенсионера

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

гр. Свищов
област
В.Търново

МАРТ
Община Велико
Търново,
дирекция
Среща с ръководителите на
„КТМД“,
читалищните състави по
Община Велико Търново, Георги Чукуров,
случай деня на самодейната и
Дирекция „КТМД”
тел.062/619411,
любителска дейност 1-ви
eмарт
mail:georgi.chuk
urov@
veliko-tarnovo.bg
тел. и факс
Общинска среща с
Община Полски
06141/ 69-54
художествени ръководители
Тръмбеш
obrazovanie_tra
на самодейни колективи, по
mbesh @abv.bg
повод Деня на самодееца

1 март

в процес на
уточняване

1 март

гр. Полски
Тръмбеш

1 март

По училища,
детски
градини и
читалища в
община
Полски
Тръмбеш

Тържества за посрещане на
Баба Марта

Училища, детски
градини,
читалища

1 март

гр. Сухиндол
НЧ
„Трезвеност –
1870”

Баба Марта. Ден на
любителското творчество.
Музикална програма от
самодейците и фолклорен
празник.

НЧ „Трезвеност – 1870”
гр. Сухиндол,
ул. Росица № 108
п.к. 5240

obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

Ц. Стоименова
тел.: 06136/2963
3

Пешеходен тур, посветен на
Освобождението на България
от турско робство
Музей – „Възраждане и
Учредително събрание”,
„Затвора-музей”, по ул.
„Гурко” до паметника
„Майка България”

3 март

гр. Велико
Търново

3 март

с. Царевец
община
Свищов
област
В.Търново

7 март

Детска
градина
„Осми март“
гр. Павликени

70 години от откриването на
Детска градина ''Осми март''
гр. Павликени

6 март

с. Сушица,
община
Стражица,
област
Велико
Търново

Честване на годишнина от
трагичния подвиг на
Старшина І степен Димитър
Атанасов Димитров

20 март

Гр. Златарица
Област
Велико
Търново
Местността
„Синора“

20 март

20 март

с. Вардим
община
Свищов
област
В.Търново
с.
Драгомирово
община
Свищов
област
В.Търново

22 март

гр.Велико
Търново

22 март

гр. Свищов
област

Празник на родния край.

РИМ-Велико Търново
отдел „Връзки с
обществеността”

Народно читалище
„Светлина-Царевец
1927“

С. Петрова, Р.
Павлова
0885 105 282

Хризантема
Колева
06329/2610
n4_svetlina@ab
v.bg

Детска градина ''Осми
март''
гр. Павликени

Директор на
Детска градина
''Осми март''
0886 025 550
cdg1pavlikeni@
abv.bg

Кметство Сушица
Община Стражица
Народно читалище
„Станчо Станчев 1896”

Н. Никова
0884/ 583 171
chitalishte_sushi
tsa@abv.bg

Тодоровден
/конни кушии/

Народно читалище
„Напредък 1912“
с. Родина

Тодоров ден. Традиционни
надбягвания с коне и каруци.

Народно читалище
„Трудолюбие -1907“
Кметство Вардим

Народно читалище
Тодоров ден. Традиционни „Просвета –Драгомирово
надбягвания с коне и каруци.
-1912“
Кметство Драгомирово

Марияна
Милева
Тел.
0879540234
mileva66@abv.b
g
Росица
Василева
dino0211@abv.b
g
Марин
Крачунов
mkrachunov@ab
v.bg

Община Велико
Търново,
Празник на Велико Търново
Община Велико Търново
дирекция
/по програма/
„КТМД“,тел.062
/619411
Двеста години от рождението
Община Свищов
Росен Маринов
на д-р Георги Атанасович –
отд. „Образование“
0631/607-47
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В.Търново

първи министър на
просвещението.

rosen.marinov.b
g@gmail.com
Румяна Кузева
rkuzeva@abv.bg

23 март

Гр. Свищов,
Област
В.Търново

Сто и петдесет години
Драматичен театър при
ПБНЧ „Еленка и Кирил
Д.Аврамови 1856“

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамови -1856“

26 март

гр. Свищов
област
В.Търново

Деветдесет години от
рождението на художника
Ангел Ботев, почетен
гражданин на Свищов.

Община Свищов
Художествена галерия
„Николай Павлович“
Община Свищов

26-28
март

гр. Свищов
област
В.Търново

Деветнадесети национален
фестивал на любителските
камерни и кафе-театри

Община Свищов
Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамови -1856

27 март

Народно
читалище
„Братство1884“
гр. Павликени

Фолклорно надиграване
''Букет от ритми''

Община Павликени

27 март

гр. Свищов
област
В.Търново

Двадесет и пет години
Камерен театрален състав
към Читалището.

Първо българско народно
читалище „Еленка и
Кирил Д. Аврамов 1856“

март

НЧ "Съгласие
– Дебелец", гр.
Дебелец

Общински празник на
градската песен „Засмяна
пролет”

Дирекция „КТМД” и НЧ
„Съгласие – Дебелец“, гр.
Дебелец

март

НЧ "Васил
Левски", с.
Присово

Общински празник на
народното песенно изкуство
„Сладкопойна чучулига”

Община Велико Търново,
Дирекция „КТМД” и НЧ
"Васил Левски", с.

Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Пламен
Симеонов
0631/400-73
h.g.n.,pavlovish
@abv.bg

Таня Ликова
Община
Павликени
Началник отдел
''Хуманитарни
дейности''
0610/51327
otdel_hdsu@abv.
bg
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@go
glemail.com
Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“,
Георги Чукуров,
тел.062/619411,
email:georgi.chuk
urov@
veliko-tarnovo.bg
Община Велико
Търново,
дирекция
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Присово

март

народно
читалище
„напредъкдесет години – танцов
1869“,
фолклорен клуб „балканика”
горна
при народно читалище
оряховица,
„напредък- 1869”
община горна
оряховица,
област велико
търново

народно
читалище
„напредък1869“
национален поетичен конкурс
март град горна
„асен разцветников“
октомври
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново
„Благовещение“
Град Елена
март
Вечер, посветена на
Мина Тодорова
Програма “Пролет край
Янтра” - включва всички
Селищата на
празници от Обредния
община
март-юли
календар на българите и
Полски
етносите на територията на
Тръмбеш
общината.

народно читалище
„напредък-1869“

народно читалище
„напредък-1869“

„КТМД“,
Георги Чукуров,
тел.062/619411,
email:georgi.chuk
urov@velikotarnovo.bg
ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Община Елена

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Община Полски
Тръмбеш,
Читалища
училища и
клубове на пенсионера

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

АПРИЛ
2 април

гр. Свищов
област
В.Търново

9-11 април

народно
читалище
„напредък1869“
град горна
оряховица,

Седемдесет години Детски
отдел към Читалищната
библиотека.

първи национален хоров
фестивал

Геновева
Първо българско народно
Танчовска
читалище „Еленка и
0631/604-57
Кирил Д. Аврамов 1856“ g.tanchovska@go
glemail.com
ваня недева –
секретар на
народно читалище
читалище
„напредък-1869“
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg
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община горна
оряховица,
област велико
търново

10-11
април

17 април

17 април

19-25
април

23 април

23-24
април

гр. Свищов
област
В.Търново

с. Българско
Сливово
община
Свищов
област
В.Търново
с. Бряговица
община
Стражица,
област
Велико
Търново

гр. Полски
Тръмбеш

гр. Свищов
област
В.Търново

гр. Свищов
област
В.Търново

Шестнадесети национален
конкурс за млади
изпълнители на популярна
песен „Звездици за Лора“.

Община Свищов
Фондация „Ангели от
Лим“
Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамови -1856“

Четвърти регионален
фолклорен фестивал „От
Лазарица до Гергьовден“.

Народно читалище
„Възраждане -1908“
С. Българско Сливово

Честване на 100 години от
създаването на
Народно читалище
„Самообразование 1921”
-Седмица на детската книга
и изкуства за деца:
-детски утра
-изложба на рисунки
-парад на герои от
приказките
Отчитане резултатите от
Единадесетото
издание на Международното
биенале за детска рисунка.

Пети национален преглед на
ученическите духови и
фанфарни оркестри и
мажоретни състави.

Народно читалище
„Самообразование 1921”

Илиан Николов
ilian.nikolov@ab
v.bg
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Павлина Русева
chitalishtebc@ab
v.bg

Кр. Дончева
0885/4545 72
samoobrazovani
e_21@abv.bg

Община Полски
тел. и факс
Тръмбеш,
06141/ 69-54
НЧ ”Отец Паисий 1905” obrazovanie_tram
besh @abv.bg

Художествена галерия
„Николай Павлович“
Община Свищов

Община Свищов
Средно училище “Д.
Благоев“

Пламен
Симеонов
0631/400-73
h.g.n.,pavlovish
@abv.bg
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg
Цветанка
7

Кирова
soudblagoev@gm
ail.com

23-25
април

24 април
лазаровде
н

25 април

април

народно
читалище
„напредък1869“
град горна
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„иван вазов1893“
село
първомайци,
община горна
оряховица,
област велико
търново

трети национален танцов
конкурс „танцова
въртележка”

пети национален преглед на
любителските народни
хорове и групи за обработен
фолклор „ганчо михов”

в парковите
пространства

Цветница /по програма/

В процес на
уточняване

Национална книжна борса
„Фоайе на книгата с
автограф“ . Участват
издателства от цялата страна,
организиране на срещи с
писатели

април

НЧ "Поука
1920", с.
Леденик

април

ДКС „Васил
Левски”

април

В процес на
уточняване

народно читалище
„напредък-1869“

народно читалище
„иван вазов-1893“

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

теодора
миновска –
секретар на
читалище
тел. 06175/2010;
0878700181,
nch_ivazov1893
@abv.bg

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД,
тел.062/619411
Регионална библиотека
„П. Р. Славейков“

062?62 0208
prs@libraryvt.co
m

Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“,
Общински празник на
Община Велико Търново,
Георги Чукуров,
народното творчество и бит дирекция „КТМД” и НЧ
тел.062/619411,
„Че се е пролет пукнала”
"Поука 1920", с. Леденик
email:georgi.chuk
urov@velikotarnovo.bg
Национален фолклорен
Сдружение „Фолклорен
фестивал за любителски
ансамбъл „Валденс
Татяна Вълева
фолклорни клубове
победа”
Тел. 0885350083
„Болярско надиграване”
Община Велико Търново
Седми международен
Петя Василева
конкурс за вокални и
СНЦ „Елита“
Тел.0879432012,
инструментални изпълнители
0876494000
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„Звукът на времето“

април

април

април

април

април

април

април

март-юли

ДКС „Васил
Левски“

народно
читалище
„съединение1888“
село
драганово,
община горна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„иван вазов1893”
село
първомайци,
община горна
оряховица,
област велико
търново
Град Елена

Международно туристическо
изложение „Културен
туризъм“ 2021

пролетни дни на културата

пети детски фолклорен
празник „весел чичо пей“

Европейски дни на
художествените занаяти

„Царевград Търнов“
ЕООД

народно читалище
„съединение -1888“

народно читалище „иван
вазов-1893”

Община Елена

Община Елена, Център за
Град Елена, Празник на изкуствата за деца подкрепа за личностно
развитие, Школа по
„Сцена на талантите“
изкуствата, общински
училища
Четвърти национален
Община Елена
Град Елена
фолклорен фестивал
Народно читалище
„Напредък-Елена-1863“
„Веселие в Елена“
Народно
ХІV Национална детскочиталище
„Напредъкюношеска среща „Празник на
1870”,
балета- Лясковец 2021”
град Лясковец
Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

Програма “Пролет край
Янтра” - включва всички
празници от Обредния

Община Лясковец,
Народно читалище
„Напредък-1870”,
гр.Лясковец
Община Полски
Тръмбеш,
Читалища

Александра
Тончева
тел.0884680968
Туристически
Информационен
Център
tic@velikoturnov
o.info
вася
караатанасова –
секретар на
читалище
тел. 0878
700 149,
saedinenie@abv.
bg
теодора
миновска –
секретар на
читалище
тел. 06175/2010;
0878700181,
nch_ivazov1893
@abv.bg
obrazovanie@ele
na.bg
0879101458
obrazovanie@ele
na.bg
0879101458
obrazovanie@ele
na.bg
0879101458
тел. 0619/22055,
obshtina@lyasko
vets.net;
0878914020,
napredak_1870@
abv.bg
тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg
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календар на българите и
етносите на територията на
общината.
народно
читалище
„напредък1869“
национален поетичен конкурс
март град горна
„асен разцветников“
оряховица,
октомври
община горна
оряховица,
област велико
търново
МАЙ

1 – 2 май

гр. Бяла
черква
парк
''Славееви
гори''
Къща-музей
''Цанко
Церковски''

95 години от смъртта на
Цанко Церковски
Възпоменателен съборпоклонение пред паметника
на Цанко Церковски и
изложба

2 май

пред
Патриаршеска
църква в АМР
„Царевец“, пл.
„Цар Асен I“

Великденско пасхално
богослужение

2 май

с. Горна
Студена
община
Свищов
област
В.Търново

7 май

7-9
май

Празник на божурите.

училища и
клубове на пенсионера

народно читалище
„напредък-1869“

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Кметство Бяла
черква
0885 295 736
b_cherkva@pavl
ikeni.bg
Кметство Бяла черква
Директор на
Исторически музей - Бяла
Исторически
черква
музей – Бяла
черква
0882 556 599
muzei_bcherkva
@abv.bg
Община Велико
Търново, звено
„ВОП“,
Община Велико Търново,
тел.062/619287,
Великотърновска Света
062/619307;
митрополия
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Народно читалище
„Просвещение 1897“
с. Горна Студена

Гр. Златарица
Област
Велико
Търново

Общински преглед на
любителската художествена
самодейност

Читалище „Развитие
1885“ гр. Златарица
Община Златарица

народно
читалище
„напредък-

петнадесети международен
конкурс за изпълнители на
популярна песен „нова

народно читалище
„напредък-1869“

Лорета
Костадинова
kmetstvo_gstude
na@abv.bg
Цветанка
Бразелова
Тел.
0879252737
chitalishte_zlatari
ca@abv.bg
ваня недева –
секретар на
читалище
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7 май

8 май

8 май

8 май

8 май

1869“
горна
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

музика“

с. Козловец,
общ. Свищов,
област
В.Търново

Сто и тридесет години от
основаването на Народно
читалище „Развитие -1891“
с. Козловец.

с.Ореш,общ.
Свищов
област
В.Търново

град
Павликени
градски парк
„Кирил
Ракаров”

Община
П.Тръмбеш
Народно
читалище
“Отец Паисий
1905”
с. Ореш
община
Свищов
област
В.Търново

Триста и седемдесет години
от написването на „Абагар“
на Филип Станиславов –
Първата българска печатна
книга с новобългарски
елементи.

тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Народно читалище
„Развитие 1891“ с.
Козловец

Народно читалище
„Филип Станиславов
1903“
Кметство с. Ореш
Католическа църква
„Непорочно зачатие на
Блажена Дева Мария“

Празник на яйцето

Община Павликени

Празник на руската песен

Община
ПолскиТръмбеш,
НЧ ”ОтецПаисий 1905”
Дружество за
приятелство Русия и
ОНД

Шестнадесети фолклорен
събор на католиците
България в с. Ореш.
Триста и седемдесет години
от отпечатването на Първата
печатна книга на
новобългарски „Абагар“.

Народно читалище
„Филип Станиславов
1903“
Кметство с. Ореш
Католическа църква
„Непорочно зачатие на
Блажена Дева Мария“

Зорница Дакова
0877664082
razvitie_kozlove
c@abv.bg
Любомир
Иронов
06328/2033
kmetstvooresh@
abv.bg
Ирина Йозова
06328/2070
chit_oresh@abv.
bg
Любомир
Иронов
06328/2033
kmetstvooresh@
abv.bg
Община
Павликени
Началник отдел
''Хуманитарни
дейности''
0610/51327
otdel_hdsu@abv
.bg
тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg
Любомир
Иронов
06328/2033
kmetstvooresh@
abv.bg
Ирина Йозова
06328/2070
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chit_oresh@abv.
bg

9 май

Община
Велико
Търново

10 – 11
май

гр. Бяла
черква

11 май

гр. Павликени

Ден на Европа

Община Велико
Търново,
Европейски
информационен център

Празник на град Бяла черква:
Кметство Бяла черква
- 45 години Бяла черква град;
- 45 години от откриване на
Исторически музей - Бяла
Исторически музей –
черква;
Бяла черква
- 145 години от Априлското
въстание;
Народно читалище ''Бачо
- изложба; възстановка на
Киро-1869'' гр. Бяла
събитията; концерт
черква

100 години от създаването на
Средно училище ''Бачо Киро''
гр. Павликени

Средно училище ''Бачо
Киро''
гр. Павликени

Кметство Михалци

Община Велико
Търново
Дирекция
„Култура и
туризъм”
062/ 619 411
Кметство Бяла
черква
0885 295 736
b_cherkva@pavl
ikeni.bg
Директор на
Исторически
музей – Бяла
черква
0882 556 599
muzei_bcherkva
@abv.bg
Директор на
Средно
училище ''Бачо
Киро''
гр. Павликени
0888 142 324
pavlikeni_sou@
abv.bg
Кметство
Михалци
0884 414 999
mihaltsi@pavlik
eni.bg
Директор на
Детска градина
''Слънце'' град
Павликени
0882 556 166
slynce_pavlikeni
@abv.bg

11 май

с. Михалци

145 години от Априлското
въстание

11 май

Народно
читалище
''Братство –
1884''
град
Павликени

''Слънце грее над света'' национален конкурс за детска
рисунка

11 май

гр. Свищов и
СофияЦентрални
софийски
гробища

Възпоменателен ден за
Алеко Константинов /Сто
двадесет и четири години от
неговото убийство/

Международна фондация
„Алеко Константинов“
Община Свищов
Исторически музей

Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg

11 май

гр. Свищов
област
В.Търново

Четиридесет години от
обявяване на сградата на
Първо българско народно
читалище „Еленка и Кирил

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.

Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g

НЧ ''СъединениеМихалци-1870''
Детска градина ''Слънце''
гр. Павликени
Община Павликени
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11 май

гр. Свищов
област
В.Търново

11-24
май

гр.Стражица
област
Велико
Търново

13 май

гр. Свищов
област
В.Търново

14-15
май

гр. Полски
Тръмбеш

15 май

с. Дъскот
пл. ''Поп
Петър
Драганов''

15 май

гр. Свищов
област
В.Търново

15 май

гр. Свищов
област
В.Търново

15-25
май

гр. Свищов
област
В.Търново

16 май

Народно
читалище

Д. Аврамови 1856“ за
Архитектурен паметник
(писмо1908/28.05.1981).

Аврамов 1856“

Сто шестдесет и пет години
от създаването на Първото
българско читалище „Еленка
и Кирил Д. Аврамови 1856“.

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856“

Каралийчеви дни на
културата 2021

Община Стражица

Деветнадесето издание на
театрална сцена „Малкият
принц“за деца и ученици до
VIII клас.

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856“

Областен преглед на
самодейността при
клубовете на пенсионера
“Сребро в косите – младост
в душите”

Община Полски
Тръмбеш
“Съюз на пенсионерите
2004”

oglemail.com

Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
С. Стоева
0879/ 821 928
kultura_str@abv
.bg
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

Кметство
VIII фолклорен фестивал
Дъскот
“Хуморът в народното ни
Кметство Дъскот
0877 068 401
творчество”
daskot@pavlike
ni.bg
Таня Борисова
Десети национален фестивал
Народно читалище
секретар
на детски и младежки
„Съзнателност 1899“
GSM
фолклор „С песни и танци в Кметство с. Овча могила
0888973787
Овча могила“.
Община Свищов
или 06327/2425
knigata@mail.bg
Деветдесет и пет години от
Ивелина
обявяването на родната къща
Исторически музей
Иванова
на Алеко Константинов в
novae@abv.bg
къща музей.
Росен Маринов
0631/607-47
Десетдневка на културни
rosen.marinov.b
изяви, посветени на 24 май на
g@gmail.com
българската култура,
Община Свищов
Таня Ликова
просвета и на славянската
0631/643-51
писменост.
kultura_sv@abv.
bg
ІІІ Регионален преглед на
Народно читалище
0878914008,
музикалното самодейно
„Развитие-1894”,
razvitie_1894@a
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„Развитие1894”,
село
Драгижево
18 май

20 май

20 май

22 май

24 май

24 май

изкуство „Пеем и танцуваме”

с.Драгижево

bv.bg

Община Велико
Музеи и
Търново
галерии в
Европейска нощ на музеите и Община Велико Търново
Дирекция
гр.Велико
галериите /по програма/
РИМ Велико Търново
„Култура и
Търново
туризъм”
062/ 619 411
Мария Павлова
Гр. Златарица
Община Златарица
Тел :
Област
Двадесети регионален
Пенсионерски клуб
0615/35420
Велико
преглед на пенсионерската
„Будители“ Златарица
Факс:0615/3547
Търново
художествена самодейност
Читалище „Развитие
8
Местността
”Златарица 2021”
1885“ гр. Златарица
ob_zlatarica@ma
„Черничките”
il.bg
Национален конкурс за
Петко Петков
детска рисунка „Трите
гр. Свищов
0631/603-34
звездички“ – в памет на
Фондация „Ангели от
област
0887698927
Боряна Петкова, Женя
Лим“
В.Търново
Д-р Тошева
Ангелова и Светослава
0889315275
Пантилеева.
с. Камен
община
Честване на 125 години от
Л.Топалова
Стражица,
създаването на
Народно читалище
0887/154528
област
Народно читалище
„Възпитател Камен 1896” vazpitatel_kamen
Велико
„Възпитател Камен 1896”
1896@abv.bg
Търново
Община Велико
Търново
Дирекция
„Образование,
Ден на Светите братя Кирил
младежки
и Методий, на българската
дейности и
азбука, просвета и култура и
гр. Велико
спорт“
на славянската книжовност Община Велико Търново
Търново
тел.062/619238,
/по програма/
дирекция
Церемония по връчване на
„Култура,
Награда „Култура“
туризъм и
международни
дейности“,
тел.062/619411
Секретар на
Народно
Народно
читалище
125 години от основаването
читалище
Народно читалище
''Добра
на Народно читалище
''Добра
''Добра Надежда-1896'' с.
Надежда ''Добра Надежда-1896''
Надежда –
Караисен
1896''
с. Караисен
1896''
с. Караисен
0888 282 636
tarikat_1982@ab
14

v.bg

24 май

24-30
май

28 май

28-30
май

28, 29 и
30 май

Сто четиридесет и пет години
от написването на „Шуми
Геновева
гр. Свищов
Марица“ от Никола Живков Първо българско народно
Танчовска
област
(песента става първи
читалище „Еленка и
0631/604-57
В.Търново
национален химн през 1876 Кирил Д. Аврамов 1856“ g.tanchovska@g
година и за втори път през
oglemail.com
1885 г.).
тел. 0619/22055,
Музей на
Областен конкурс за детска
obshtina@lyasko
градинарствот
рисунка „Фолклорните
Община Лясковец
vets.net
о
традиции в моя роден край”
с. Вардим
община
Свищов
област
В.Търново

Вечер на родния край.

Национален събор надпяване
“Авлига пее”
с. Обединение Честване на 120 години от
основаването на
НЧ “Мита Стойчева 1900”

гр. Свищов
област
В.Търново

Седемнадесети
международни хорови
празници „Янко Мустаков“.

Народно читалище
„Трудолюбие -1907“

Росица
Василева
dino0211@abv.b
g

Община Полски
Тръмбеш , Кметство и
Народно читалище
“Мита Стойчева 1900”
с.Обединение

тел. и факс
06141/69-54
GSM 0878 659320

ПБНЧ „Еленка и Кирил
Д. Аврамови -1856“

Геновева
Танчовска и
Елизабет
Людмилова
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
0884350766
nsob2012@abv.
bg,
narspbm@abv.bg

май

Петропавловс
ки манастир

ІХ Национален събор на
овцевъдите в България.

май

гр. Велико
Търново

Нощ на литературата

май

МДТ
„Константин

Национален фестивал за
детско-юношеско театрално

Национална асоциация
за развъждане на млечни
овце в България;
Министерство на
Владислава
земеделието и храните;
Андреева,
Общини Лясковец,
тел.0888338858,
Велико Търново и Горна
eОряховица
mail:vandreeva@
optimaagency.com
Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
Чешки културен институт
„КТМД“,
тел.062/619411
Община Велико Търново, Община Велико
НЧ „Извор“,
Търново
15

Кисимов“

май

май

Дирекция
„Култура,
туризъм и
международни
дейности”
062/ 619 411
Община Велико
Търново,
Летен театър
дирекция
Велико
„КТМД“,
Търново или
Общински празник на
Община Велико Търново, Георги Чукуров,
МДТ
народното танцово изкуство
дирекция „КТМД”
тел.062/619411,
„Константин
eКисимов”
mail:georgi.chuk
urov@
veliko-tarnovo.bg
062/62 0208;
11 май-Ден на библиотекаряРБ
062/ 62 80 98
събития, свързани с
„П.Р.Славейко
РБ „П. Р. Славейков“
prs@libraryvt.co
Националната библиотечна
в
m
седмица

май

Летен театър

май

НЧ „Надежда
1869”,
гр.Велико
Търново

май

гр.Велико
Търново

творчество „Малкият принц“

с.Самоводене

Калоян
Николов,
Старопланински събор
„Европейска Народна
тел.0887354425,
„Балкан фолк 2021“
Академия“ ООД
office@eaff.eu
office@eurofolk.
com
Община Велико
Търново,
дирекция
Община Велико Търново,
„КТМД“,
Общински театрален празник дирекция „КТМД” и НЧ Георги Чукуров,
„Звездната завеса”
„Надежда 1869”,
тел.062/619411,
гр.Велико Търново
email:georgi.chuk
urov@velikotarnovo.bg
Община Велико
Търново
Дирекция
„Образование,
младежки
дейности и
Изпращане на випуск
спорт“
2020/2021 г. – дефиле на
Община Велико Търново
тел.062/619238,
абитуриентите от града
дирекция
„Култура,
туризъм и
международни
дейности“,
тел.062/619411
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май

май

май

народно
читалище
„градинавърбица 1894” „върбица празнува - празник
село върбица,
на дрипавата баница”
община горна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„иван вазов1893”
село
първомайци,
община горна
оряховица,
област велико
търново
парк
„градска
градина”,
град горна
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

празник на първомайския
разсол

регионален преглед на
старата градска песен
„божури”

май

младежки дом/
хижа „божур”
град горна
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

май

парк „градска
градина”,
град горна
празник на горнооряховския
оряховица,
суджук
община горна
оряховица,
област велико
търново

май

Село
Блъсковци,
Община Елена

международен пленер по
живописатира

Празник на мекицата
в село Блъсковци

народно читалище
„градина-върбица 1894”

народно читалище „иван
вазов-1893”

община
горна оряховица

община
горна оряховица;
общинско предприятие
„младежки дейности,
спортни имоти и прояви“

община
горна оряховица

Община Елена
Народно читалище
„Съгласие-2014“

анелия
димитрова –
секретар на
читалище
тел.: 0894
471 475,
nchgradinavarbic
a@abv.bg

теодора
миновскасекретар на
читалище
тел.: 06175/2010;
0878 700 181;
nch_ivazov1893
@abv.bg
община горна
оряховица,
отдел
„хуманитарни
дейности“
0618/60501
вътр.:160/162
p.gencheva@goryahovica.bg
община горна
оряховица,
отдел
„хуманитарни
дейности“
0618/60501
вътр.:160/162
p.gencheva@goryahovica.bg
община горна
оряховица,
отдел
„хуманитарни
дейности“
0618/60501
вътр.:160/162
p.gencheva@goryahovica.bg
obrazovanie@ele
na.bg
0879101458
17

май

Град Елена

Литературна вечер, посветена
на Стоян Михайловски.
Връчване на
почетен знак „Стоян
Михайловски“

Община Елена

с. Долна
Липница

VI фолклорен събор “Долна
Липница – китка в пролетен
ден”

Народно читалище
„Заря-1883“
с. Долна Липница

май

с. Мусина

145 години от Априлското
въстание и излизане на четата
на поп Харитон от село
Мусина

Кметство Мусина

май

гр.Полски
Тръмбеш и
селищата от
общината

май

гр. Полски
Тръмбеш

май

март-юли

март октомвр
и

1 юни-15

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

“Майски дни на културата” Читалищата подготвят
специални планове за
културните изяви

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458
Секретар на
Народно
читалище
„Заря-1883“
0884 581 492
d_lipnitsa@pavli
keni.bg
Кметство
Мусина
0888 058 973
musina@pavlike
ni.bg

Читалищата от общината

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

Дни на музиката – концерти
на ученици от Детска
музикална школа

Народно читалище
“Отец Паисий 1905”

GSM 0878/659326
chitalishte_ptra
mbesh @abv.bg

Програма “Пролет край
Янтра” - включва всички
празници от Обредния
календар на българите и
етносите на територията на
общината.

Община Полски
Тръмбеш,
Читалища
училища и
клубове на пенсионера

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

народно
читалище
„напредък1869“
град горна
оряховица, национален поетичен конкурс
„асен разцветников“
община
горна
оряховица,
област
велико
търново
ЮНИ
РБ
По повод 1-ви юни-

народно читалище
„напредък-1869“

Регионална библиотека

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

062/62 0208
18

септември

1 юни

1 юни

„П.Р.Славейко международния ден на детето
в
стартира лятна кампания за
насърчаване на четенето „Ела
в библиотеката“
гр. Полски
Тръмбеш

гр. Свищов
област
В.Търново

„П. Р. Славейков“

prs@libraryvt.co
m

„Хайде да се веселим и да
играем, както ние си знаем”
– общински детски празник

Община – Полски
Тръмбеш, НЧ”Отец
Паисий1905”

Ден на детето.
Празник на Детски хор
„Дъга“ при Първото
българско читалище „Еленка
и Кирил Д. Аврамови -1856“.

Община Свищов
Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856“

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.bg
@gmail.com
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com

Община Свищов
Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856“

1 юни

гр. Свищов
област
В.Търново

Втори общински празник на
семейното изкуство

2 юни

с. Червена
община
Свищов
област
В.Търново

Вечер, посветена на Ботев –
патронен празник на
читалището.

Народно читалище
„Христо Ботев“

2 юни

гр.Велико
Търново

Ден на Христо Ботев и на
загиналите за свободата и
независимостта на България

Община Велико
Търново, НВУ „Васил
Левски“, Общински
комитет „Васил Левски“

4, 5 и 6
юни

гр. Свищов
област
В.Търново

Шестнадесети фестивал на
античното наследство „Орел
на Дунав“.

Община Свищов
Съвет по туризъм

5-6 юни

гр. Свищов
област
В.Търново

„Рок фест - Свищов 2021“.

Община Свищов

село Мерданя

„Хайдушка песен”- Х
фестивал на песенното
изкуство

Народно читалище
„Развитие-1902”,
с.Мерданя;
Кметство Мерданя

6 юни

Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.bg
@gmail.com
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
Петко Василев
kmet_chervena
@abv.bg
Община Велико
Търново, звено
„ВОП“,
тел.062/619287,
062/619307
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
088467749,
chitali6te_merda
nia@abv.bg;
0619/62222
19

12 – 13
юни

Народно
читалище
''Братство1884''
гр. Павликени

ХХV фолклорен фестивал
''Северняшка китка''

Народно читалище
''Братство-1884''
гр. Павликени

12 юни

с.Овча могила
община
Свищов
област
В.Търново

Регионален фестивал на
българската погача.

Народно читалище
„Съзнателност 1899“
кметство с. Овча могила

13 юни

гр. Свищов
област
В.Търново

Общински празник на
читалищната художествена
самодейност.

Община Свищов

24 юни

АЕК
„Самоводска
Чаршия“

Еньовден

„Царевград Търнов“
ЕООД

24 юни

Гр. Златарица
Област
Велико
Търново
Местността
„Черничките”

Еньовден

Община Златарица
Пенсионерски клуб
„Будители“ Златарица
Читалище „Развитие
1885“ гр. Златарица

25 – 26
юни

град
Павликени
Летен театър
“Никола
Гюзелев”

IX конкурс за млади
изпълнители на популярна
песен с международно
участие „Нека да е лято!”

Община Павликени

27 юни

гр. Свищов
област
В.Търново

Сто четиридесет и четири
години от освобождението на
Свищов и Първото общинско
градско управление.

Община Свищов

29 юни

град
Павликени

78 години от обявяването на
Павликени за град

Община Павликени

Секретар на
Народно
читалище
''Братство-1884''
0885 005 353
bratstvo_pavliken
i@abv.bg
Таня Борисова
06327/2425 или
0888973787
knigata@mail.bg
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg
Александра
Тончева
тел.0884680968
Туристически
Информационен
Център
tic@velikoturnov
o.info
Мария Павлова
Тел :
0615/35420
Факс:0615/3547
8
ob_zlatarica@m
ail.bg
Община
Павликени
Началник отдел
''Хуманитарни
дейности''
0610/51327
otdel_hdsu@abv.
bg
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.bg
@gmail.com
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg
Община
Павликени
Секретар на
Община
20

29-30
юни

околностите
на манастира Национален Петропавловски
„Св.св.Петър и
събор
Павел“

юни

10-ти Национален
открита сцена
фолклорен фестивал „Насред
в с.Арбанаси
мегдана в Арбанаси“

юни

Летен театър

София филм фест Велико
Търново

юни

с. Габровци

Международен симпозиум

Павликени
0610/51329
r_gavrailova@pa
vlikeni.bg
Община Велико
Община Велико
Търново
Търново, Община Горна
Дирекция
Оряховица, Община
„Култура и
Лясковец
туризъм”
062/63 04 85
Община Велико
Търново
Дирекция
„Култура,
туризъм и
международни
дейности”
Община Велико
062/ 619 411
Търново,
НЧ „Ил.
НЧ „Ил. Драгостинов –
Драгостинов –
1897”,
1897”,
Кметство с. Арбанаси
тел.062/628343,
e-mail:
idragostinov@m
ail.bg
Кметство с.
Арбанаси,
тел.062 / 63 03
54
Община Велико
Търново
Дирекция
„Култура,
туризъм и
международни
дейности”
0882
799 655/Антони
Цонев/;
Община Велико Търново
Стефан
„Арт фест“ ЕООД
Китанов
/директор на
София филм
фест/,
Тел.02/9166029,
02/9526467,
02/8519351, email:press@siff.
bg,
vihrena@siff.bg
Община Велико Търново Община Велико
21

„Изкуство-Природа“
Габровци 2021

АМР
„Царевец“

Международен фестивал на
историческите възстановки
Велико Търново 2021

юни

Сцена „Арт
лято“

Международен кукленотеатрален фестивал на
открито „Лято, кукли и
приятели 2021“

юни

НЧ „Просвета
1874“, с.Ресен

Фолклорен фестивал „С
премяна на мегдана“

юни

НЧ
„Напредък1903“,
с.Ветринци

Музикален фестивал
„Ветринци пее“

юни

НИАР
Никополис ад
Иструм,
с.Никюп

юни

открита сцена
в с. Церова
Кория

Фолклорен фестивал
„Шарено пиле Петровско“

юни

НЧ „Просвета
1874“, с.Ресен

Празник на хляба „Никой не
е по-голям от хляба“

юни

Античен римски фестивал
„Нике – играта и победата“

Арт група Дупини

Търново,
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Община Велико
Търново,
дирекция
Община Велико Търново,
„КТМД“,
РИМ-Велико Търново,
тел.062/619411;
НД „Традиция“, клон
Милен
В.Търново
Чамурджиев
РК „Традиция“В.Търново,
тел.0898746840
Веселин
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ,
Василев
Община Велико Търново,
e-mail:
„Арт лято“ и РА
vessel_vt_theatre
„Елмазови“
@mail.bg
Дияна Джанзова
/председател на
читалището/
НЧ „Просвета 1874“,
06115/2485,
с.Ресен
0885277869
narodna_prosveta
@mail.bg
Драгомира
Драганова
НЧ „Напредък-1903“,
/председател на
с.Ветринци, кметство
НЧ „Напредъкс.Ветринци, сдружение
1903“,
„Устойчиво Ветринци“
с.Ветринци/
тел.0895732072
Сдружение „Бъдеще за
Никюп“ – с.Никюп
Йорданка
Партньори: РИМ Велико Атанасова /кмет
Търново, Кметство
на с.Никюп/
с.Никюп, Сдружение
тел.0882559001,
„Мос Майорум Улпие
dan4e_3@abv.bg
Сердице“ – гр.София
НЧ „Развитие –
1883“, с.Церова
Кметство с.Церова
Кория;Христо
Кория, НЧ „Развитие –
Кунчев /кмет/1883“, с.Церова Кория, тел.0888279705,
Община Велико Търново
email:razvitie_ck
@abv.bg
Дияна Джанзова
НЧ „Просвета 1874“,
/председател на
с.Ресен
читалището/
22

06115/2485,
0885277869
narodna_prosveta
@mail.bg

юни

юни

юни

юни

юни

народно
читалище
„братя
грънчаровиединадесети национален
2002”,
фестивал на фолклорните
град горна
танцови клубове и групи
оряховица,
„фолклорна броеница“
община горна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„братя
грънчаровишестнадесети международен
2002” -град
фолклорен фестивал
горна
„раховче”
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„братя
грънчарови2002”осемнадесети национален
град горна
детски фестивал на
оряховица,
изкуствата „раховче”
община горна
оряховица,
област
велико
търново
народно
читалище
„пробуда тринадесети общински
1922” празник на групите за изворен
село янтра,
фолклор
община горна
„от извора”
оряховица,
област велико
търново
народно
празници на духовността в
читалище
горски горен тръмбеш
„просвета1906“
четвърти песенен фестивал на

иван иванов председател на
народно читалище „братя
читалището
грънчарови- 2002“
тел. 0878 978 534,
chitalishte@siderv
oivoda.com

иван иванов председател на
народно читалище „братя
читалището
грънчарови - 2002“
тел. 0878 978 534,
chitalishte@siderv
oivoda.com

иван иванов председател на
народно читалище „братя
читалището
грънчарови- 2002”
тел. 0878 978 534,
chitalishte@siderv
oivoda.com

народно читалище
„пробуда-1922“;
кметство село янтра

марийка
маринова секретар на
читалище
тел. 0878 700 172,
probuda1922seloy
antra@abv.bg

сдружение
„за възраждане на горски
горен тръмбеш”;
кметско наместничество;

мария
кабакчиевасекретар на
читалище
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юни

село горски
горен
тръмбеш,
община горна
оряховица,
област велико
търново
Село Марян,
Община Елена

старата градска песен на
пенсионерските клубове
„който пее не старее“

ХX Събор на народните
читалища от община Елена

юни

Петропавловс
ки манастир

ХVI Национален
Петропавловски събор на
народното творчество

юни

Народно
читалище
''Зора-1887''
с. Горна
Липница

VII фолклорен празник ''Под
липите на Горна Липница''

юнисептември

Летен театър

Лятно кино под звездите

Всички
селища на
община
Полски
Тръмбеш

„Здравей лято!”организиране на децата през
ваканцията в клубове по
интереси

юни, юли
и август

март октомври

народно
читалище
„напредък1869“
град горна национален поетичен конкурс
„асен разцветников“
оряховица,
община
горна
оряховица,
област

народно читалище
„просвета-1906”

mima_kab@abv.b
g,
тел. 0878 700
147

obrazovanie@ele
Община Елена
na.bg
Общински народни
читалища
0879101458
тел. 0619/22055,
Община Лясковец,
Община Велико Търново, obshtina@lyasko
vets.net
Община Горна
Оряховица
Секретар на
Народно
читалище
Народно читалище
''Зора-1887''
''Зора-1887''
0878
945 377
с. Горна Липница
chitalishte_zora1
887@abv.bg
Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“,
Община Велико Търново Георги Чукуров,
Кинополис
тел.062/619411,
email:georgi.chuk
urov@velikotarnovo.bg

Читалищата от общината

народно читалище
„напредък-1869“

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg
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велико
търново
ЮЛИ

3 юли

село Недан

VI фолклорен фестивал
''Света Неделя''

Народно читалище
„Селска любов-1872”
Кметство Недан

Кметство Стамболово
3 юли

140 години от основаването
с. Стамболово
на Народно читалище „Зорапл. ''7-ми юли''
1881“ с. Стамболово

с.
Хаджидимитр
ово
община
Свищов
област
В.Търново

Сто петдесет и три години от
преминаването на четата на
Хаджи Димитър и Стефан
Караджа през с.
Хаджидимитрово.
Традиционен празник на с.
Хаджидимитрово.

7 юли

парк „Майка
България“

143 години от
Освобождението на Търново
/по програма/

9 юли

с. Вардим
община
Свищов
област
В.Търново

Сто петдесет и три години
от слизането на четата на
Хаджи Димитър и Стефан
Караджа в м. Янково гърло .

3 юли

11 юли

гр. Полски
Тръмбеш

18 юли

пред
паметника на
Васил Левски

НЧ ''Зора-1881''
с. Стамболово

Народно читалище
„Заря 1898“ с.
Хаджидимитрово

Секретар на
Народно
читалище
„Селска любов1872’’
0883 335 117
selskalubov@abv
.bg
Кметство
Стамболово
0888 058 963
stambolowo@pa
vlikeni.bg
Секретар на НЧ
''Зора-1881''
0888 574 126
asya_grozdeva@
abv.bg
Ваня Георгиева
zaria_1898_hadj
idimitrovo@abv.
bg

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Росица
Народно читалище
Василева
„Трудолюбие -1907“ с. dino0211@abv.b
g
Вардим

тел. и факс
Община Полски
06141/69-54
144 години от
Тръмбеш Историческия GSM 0888/490освобождението на града от
музей и НЧ“Отец
856
османско владичество
Паисий 1905”
GSM 0878/659320
Община Велико
Търново, звено
184 години от рождението на
„ВОП“,
Община Велико Търново,
Васил Левски
тел.062/619287,
062/619307;
Община Велико
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Търново,
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411

25-31 юли

юли

юли

юли

юли

с. Българско
сливово
община
Свищов
област
В.Търново

Летен театър

Село
Блъсковци,
Община Елена
Къпиновски
манастир

Град Елена

Празник „Мой роден край“.

Международен фолклорен
фестивал Велико Търново
2021

Шести празник на шарената
черга в село Блъсковци
Тртадиционно поклонение в
Къпиновския манастир
с курбан за здраве
Шести празник
на меда и пчеларството
„Медена седянка по
еленски“.
Фолклорно надиграване
„Да се хванем за ръце и
да тропнем ний хорце“

юли

Паметник
„Асеневци“

Дикси джаз фест Велико
Търново 2021

юли

село Добри
дял

ІІІ Регионален празник „От
любов към българското”

юли

гр. Павликени

Международен арт проект
„Павликени и светът”

юлисептември

АМР
„Царевец“

Летен сезон на българските
оперни театри „Сцена на
вековете“

Народно читалище
„Възраждане -1908“

Павлина Русева
chitalishtebc@ab
v.bg

Фондация
Община Велико
„Международни
Търново,
фолклорни фестивали“,
дирекция
Национална секция на
„КТМД“,
ЦИОФФ-България,
тел.062/619411
Община Велико Търново
Община Елена
Народно читалище
„Съгласие-2014“

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Община Елена

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Община Елена
Народно читалище
„Напредък-Елена-1863“

obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Община Велико Търново
Фондация „Дикси джаз Емил Костурков
Тел.0886846796
фест“
0885550471,
Народно читалище
slaveikov_1903
„П.Р.Славейков-1903”,
с.Добри дял
@abv.bg
Община
Павликени
Началник отдел
''Хуманитарни
Община Павликени
дейности''
0610/51327
otdel_hdsu@abv.
bg
Община Велико
Търново,
Община Велико Търново,
РИМ-Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
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тел.062/619411
Програма “Пролет край
Янтра” - включва всички
празници от Обредния
календар на българите и
етносите на територията на
общината.

март-юли

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

март октомври

народно
читалище
„напредък1869“
град горна национален поетичен конкурс
„асен разцветников“
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

юнисептемвр Летен театър
и

юни, юли
и август

Всички
селища на
община
Полски
Тръмбеш

Община Полски
Тръмбеш,
Читалища
училища и
клубове на пенсионера

народно читалище
„напредък-1869“

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Лятно кино под звездите

Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“, Георги
Община Велико Търново
Чукуров,
тел.062/619411,
Кинополис
email:georgi.chuku
rov@velikotarnovo.bg

„Здравей лято!”-организиране
на децата през ваканцията в
клубове по интереси

тел. и факс
06141/ 69-54
Читалищата от общината
obrazovanie_tram
besh @abv.bg

АВГУСТ

2 август

4,5,6,7 и
8 август

Община
Сухиндол
НЧ
„Трезвеност –
1870”
с. Царевец
община
Свищов
област
В.Търново

Илинден
Музикална програма на
площада. Фолклорен обичай
„Поднасяне на брадата” с
участието на състави при
читалището. Приветствие от
кмета

Община Сухиндол
гр. Сухиндол
ул. Росица № 106
п.к. 5240
НЧ „Трезвеност – 1870”
гр. Сухиндол,
ул. Росица № 108
п.к. 5240

Десети фолклорен фестивал
„Фолклорен извор“.

Народно читалище
„Светлина-Царевец
1927“
Сдружение „Фолклорен
извор“

Община
Сухиндол
тел.: 06136/2912
Ц. Стоименова
тел.: 06136/2963
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
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Община Свищов
ППОК „Изгрев 93“ с.
Царевец

14 август

гр. Стражица
област
Велико
Търново

15 август

с. Виноград,
община
Стражица,
област
Велико
Търново

22
август

28
август

28 август

август

август

IV Фолклорен фестивал
„Фолкстраж”
Стражица 2021

Община Стражица
Народно читалище
„Развитие 1895” гр.
Стражица

Честване на годишнина от
трагичния подвиг на д-р
Стефан Тодоров Черкезов

Кметство с. Виноград
Община Стражица

с. Павел

Павел фест – Фестивал на
доматите, чушките,
традиционните храни и
зеленчуци

гр. Полски
Тръмбеш

Национално фолклорно
надиграване
„Ритми край Янтра”

село
Джулюница

ХІІ Национален кулинарен
фестивал „Пъстра трапеза”
на гости в село Джулюница.
Х Карвинг фестивал
„Лясковец- пъстра столица
на зеленчуците и
гурбетчийското
градинарство”- Конкурс за
най-добра домашна
лютеница.

Кметство с.Павел
НЧ ”Изгрев-1900”
с.Павел
Община Полски
Тръмбеш
НЧ “Отец Паисий 1905”
ФК”Луди Млади”

Народно читалище
„Пробуждане-1896”,
с.Джулюница;
Община Лясковец

Хризантема
Колева
06329/2610
n4_svetlina@ab
v.bg
П. Пенев
0876/118457
asterixbg@hotma
il.com
А. Костов
0884/892411
razvitie1895@ab
v.bg
А. Маринов
0878/ 961 423
С.Стоева
0879/ 821 928
kultura_str@abv
.bg
GSM 0878/659298
Тел. и факс
06141/69-54
GSM 0878/659326

0885124356,
probujdane1896
@abv.bg

Средновековн
а църква
Община Велико
„Свети
Летен фестивал на камерната
Търново,
Община Велико Търново,
Архангели
музика “Arbanasi summer
дирекция
РИМ-Велико Търново
Михаил и
music”
„КТМД“,
Гавраил“,
тел.062/619411
с.Арбанаси
НИАР
Фестивал на настолните игри Сдружение „Бъдеще за
Йорданка
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Никополис ад
Иструм,
с.Никюп

– от древността до днес

август

НИАР
Никополис ад
Иструм,
с.Никюп

Детективи в Никополис ад
Иструм – забавни игри

август

открита сцена
в с.Миндя

Миндя рок фест 2021

август

открита сцена
в
гр.Килифарево

Национален конкурс за
хумористичен фолклор
„Усукано по килифарски“

август

с. Балван

Празник на баницата с.
Балван

август

август

народно
читалище
„напредък115 години от основаването
крушето-1906”
на народно читалище
– село крушето
„напредък-крушето-1906“
община горна
оряховица,
област велико
търново
Гала балетен спектакъл
Град Елена
с участието на звезди
от Национален балет София

август

село Горна
Липница

март октомври

народно
читалище
„напредък1869“
град горна

Детска Арт Резиденция
''Генерация Творя''

национален поетичен конкурс
„асен разцветников“

Никюп“ – с.Никюп
Партньори: РИМ Велико
Търново, Кметство
с.Никюп
Сдружение „Бъдеще за
Никюп“ – с.Никюп
Партньори: РИМ Велико
Търново, Кметство
с.Никюп

Атанасова /кмет
на с.Никюп/
тел.0882559001,
dan4e_3@abv.bg
Йорданка
Атанасова /кмет
на с.Никюп/
тел.0882559001,
dan4e_3@abv.bg
Станимир
Габровски
Община Велико Търново
Тел.0887247526,
Фондация „Миндя рок
e-mail:office@
фест“
mindyarockfest.c
om
Тодор Тодоров
/председател/,
НЧ „Напредък
НЧ „Напредък 1884“,
1884“,
Клуб „Традиции“ и
гр.Килифарево;
кметство гр.Килифарево тел.0878142452,
email:napredak_ki
lifarevo@abv.bg
Кметство с. Балван, НЧ
Недьо Георгиев
„Нива – 1898“ с. Балван,
0887900073
Община Велико Търново

народно читалище
напредък-крушето-1906“

Община Елена

диана георгиева
секретар на
читалище
тел. 0889
944 617,
napredak1906@abv.bg
obrazovanie@ele
na.bg
0879101458

Кметство Горна
Липница,
Народно читалище
„Зора-1887“,
Сдружение за развитие на
Горна Липница

инж. Юлко
Палов
0886 240 198

народно читалище
„напредък-1869“

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
29

оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

юнисептемвр Летен театър
и

юни, юли
и август

юлисептември

Всички
селища на
община
Полски
Тръмбеш

АМР
„Царевец“

abv.bg

Лятно кино под звездите

Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“, Георги
Община Велико Търново
Чукуров,
Кинополис
тел.062/619411,
email:georgi.chuku
rov@velikotarnovo.bg

„Здравей лято!”-организиране
на децата през ваканцията в
клубове по интереси

тел. и факс
06141/ 69-54
Читалищата от общината
obrazovanie_tram
besh @abv.bg

Летен сезон на българските
оперни театри „Сцена на
вековете“

Община
Велико
Търново,
Община Велико Търново,
РИМ-Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411

СЕПТЕМВРИ
Община Полски
Тръмбеш
НЧ“Отец Паисий 1905”

гр. Полски
Тръмбеш

Дни на културата –
Чествания по повод празника
на гр.Полски Тръмбеш

3, 4 и 5
септемвр
и

гр. Полски
Тръмбеш

Национален конкурс за
млади изпълнители на
забавна песен
„Полските щурчета”

4
септемвр
и

Гр. Златарица
Област
Велико
Търново
Местността
„Черничките”

Ден на градинарската чорба

Община Златарица
Читалище „Развитие
1885“ гр. Златарица

4
септемвр
и

с. Овча
могила
община
Свищов
област

Вечер на родния край и
традиционния празник на с.
Овча могила.

Народно читалище
„Съзнателност 1899“
кметство с. Овча могила

1-8
септемвр
и

Община П.Тръмбеш
НЧ “Отец Паисий 1905”

Тел. и факс
06141/69-54
GSM 0878/659326
Тел. и факс
06141/69-54
GSM 0878/659326
Мария Павлова
Тел :
0615/35420
Факс:0615/3547
8
ob_zlatarica@ma
il.bg
Таня Борисова
06327/2425 или
0888973787
knigata@mail.bg

30

4
септемвр
и

4
септемвр
и

5
септемвр
и

В.Търново
с. Вардим
община
Свищов
област
В.Търново
с. Сушица,
община
Стражица,
Велико
Търново
с. Сушица,
община
Стражица,
Велико
Търново

Регионален фолклорен
фестивал „Рибен фестВардим 2021“.

НЧ „Трудолюбие-1907“

Росица
Василева
dino0211@abv.b
g

II Фестивал на българската
патриотична песен „За теб
България”

Кметство Сушица
Община Стражица
Народно читалище
„Станчо Станчев 1896

Н. Никова
0884/ 583 171
chitalishte_sushit
sa@abv.bg

Честване на 125 години от
създаването на
Народно читалище„Станчо
Станчев 1896”

Кметство Сушица
Народно читалище
„Станчо Станчев 1896”

Н. Никова
0884/ 583 171
chitalishte_sushit
sa@abv.bg

Община Велико
Търново, звено
136 години от Съединението Община Велико Търново,
„ВОП“,
на България
НВУ „Васил Левски“
тел.062/619287,
062/619307
Народно читалище
„Земеделец-1899”;
0877520445,
„Ден на кокошата чорба”Пенсионерски клуб
dani_andreeva75
общински кулинарен празник
„Здравец;
@abv.bg
Кметство Козаревец
0619/52220

6
септемвр
и

гр. Велико
Търново

11
септември

село
Козаревец

11
септември

Народно
читалище
''ОрачПаскалевец1898'' село
Паскалевец

VIII фолклорен събор
“На мегдана”

11
септември

с. Иванча

Четвърти празник на орехите,
тиквата и меда

НЧ”Просвета 1896”

11
септемвр
и

гр. Стражица,
Област
Велико
Търново

IV Рокфестивал „Рокстраж”
Стражица 2021

Община Стражица
Народно читалище
„Развитие 1895” .гр.
Стражица

12
септемвр
и

с.
Александрово
община
Свищов
област
В.Търново

Вечер на родния край.

17

с. Каранци

65 години от създаването на
състава за автентичен

Кметство Паскалевец

Кметство
Паскалевец
0888 058 961
paskalevets@pav
likeni.bg
GSM
0878/659306
П. Пенев
0876/118457
asterixbg@hotma
il.com
А. Костов
0884/892411
razvitie1895@ab
v.bg

Народно читалище
„Наука и възпитание
1924“.

Пенка Иванова
0894685949
ch_aleksandrovo
@abv.bg

НЧ”Пробуда-Каранци
1897

GSM 0878 659311
31

септемвр
и

фолклор при НЧ”Пробуда
1897”

22
септември

гр. Велико
Търново

113 години от обявяването на
Независимостта на България
/по програма/
3D Mapping show, Голямото
търновско хоро

24
септември

С. Сливовица,
Община
Златарица,
Област
Велико
Търново

Седми фолклорен празник
„С песните на Борис
Машалов“

24,25 и
26

гр. Свищов
област
В.Търново

Национален поетичен
конкурс „Свищовски
лозници“.

гр. Свищов
област
В.Търново

Празници на град Свищов
„Свищовски лозници“.

25
септемвр
и

с. Страхилово

Фолклорен празник на
царевицата

септември

с. Иванча

септември

с. Стефан
Стамболово

септември

24,25 и
26
септември

125 години Народно
читалище „Просвета 1896 –
Иванча”
125 години Народно
читалище
„Самообразование-1896”

септемвр
и

АЕК
„Самоводска
чаршия“

Нощ на Самоводската
чаршия и Фестивал на
занаятите

септемвр
и

открити
пространства

Международен фестивал на
военните оркестри

септемвр

МДТ

Международен конкурс за

Община Велико
Търново, НВУ „Васил
Левски“, РИМ-Велико
Търново

Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411

Кметско наместничество
село Сливовица
Димитър Иванов
Народно читалище
Тел. 0889107634
„Просвета 1927” с.
06157/2230
Сливовица,
chitali6te_slivovic
пенсионерски клуб
a@abv.bg
„Надежда” ”с.
Сливовица
Таня Ликова
0631/643-51
Община Свищов
kultura_sv@abv.
bg
Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Община Свищов
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg
НЧ ”Просвета 1898 Страхилово”

GSM
0878/659313

НЧ „Просвета 1896 ”
с.Иванча

GSM
0878/659306

НЧ”Самообразование1896”
с.Стефан Стамболово

GSM
0877480991

Александра
Тончева
тел.0884680968
„Царевград Търнов“
Туристически
ЕООД
Информационен
Център
tic@velikoturnov
o.info
Община Велико
Търново,
Община Велико Търново,
дирекция
НВУ „Васил Левски“
„КТМД“,
тел.062/619411
Сдружение „Сребърна
Румяна
32

и

„Константин
Кисимов“

млади изпълнители на
популярна песен „Сребърна
Янтра“

открита сцена
село
общински празник на
поликраище,
септемвр
плодородието - „ден година
община горна
и
храни”
оряховица,
област велико
търново

септември

март октомври

с. Лесичери

Фолклорен фестивал „С песни
край Росица“

народно
читалище
„напредък1869“
национален поетичен конкурс
град горна
„асен разцветников“
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново

юнисептември

Летен театър

Лятно кино под звездите

юлисептември

АМР
„Царевец“

Летен сезон на българските
оперни театри „Сцена на
вековете“

Янтра“

народно читалище
„развитие-1884“

Народно читалище
''Надежда - 1872'' с.
Лесичери

народно читалище
„напредък-1869“

НАЧЕВА
Председател на
сдружение
„Сребърна
Янтра-2003” и
Директор на
конкурса, GSM
0888 87 87 53
e-mail:
silver_yantra@ab
v.bg,
http://www.silver
yantra.org
елисавета
попгеоргиевасекретар на
читалище
тел. 0878
700 165,
elicvetka_p@abv.
bg
Секретар на
Народно
читалище
''Надежда 1872''
0886 748 762
ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Община Велико
Търново,
дирекция
„КТМД“, Георги
Община Велико Търново
Чукуров,
Кинополис
тел.062/619411,
email:georgi.chuku
rov@velikotarnovo.bg
Община Велико
Община Велико Търново,
Търново,
РИМ-Велико Търново
дирекция
33

„КТМД“,
тел.062/619411
ОКТОМВРИ
1
октомври

гр.Велико
Търново

Ден на поезията,
Международен ден на
музиката – концерти и
спектакли по програма

зала 1 на
община
горнаоряховиц
преглед на самодейните
а
състави при клубовете на
1
община горна пенсионера от община горна
октомври
оряховица,
оряховица
област велико
търново

1
октомври

гр. Полски
Тръмбеш

Общински празник на
пенсионерската художествена
самодейност „Песен синор
няма”

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
община горна
оряховица,
отдел
община
„хуманитарни
горна оряховица
дейности“
0618/60501
вътр.:160/162
p.gencheva@goryahovica.bg
Община Полски
тел./ факс
Тръмбеш, Съюз на
06141/69-54
пенсионерите 2004,
Народно читалище “Отец GSM 0878/659326
Паисий 1905”

народно
читалище
„напредък 1869“ втори национален фестивал за
4-10
горна
народно читалище
аматьорски театри „камъка”
октомври оряховица,
„напредък - 1869“
община горна
оряховица,
област велико
търново
с. Горна
Студена
Седми регионален фестивал
Народно читалище
9
община
на руската песен
„Просвещение 1897“
октомври
Свищов
„Пусть всегда будет солнце“.
с. Горна Студена
област
В.Търново
с. Горна
Студена
Седми регионален фестивал
Народно читалище
9
община
на руската песен
„Просвещение 1897“
октомври
Свищов
„Пусть всегда будет солнце“.
с. Горна Студена
област
В.Търново
155 години от рождението на
Община Сухиндол
Марко Вачков – основател на
гр. Сухиндол
11
гр. Сухиндол
Първата лозаро - винарска
ул. Росица № 106
октомври
кооперация на Балканския
п.к. 5240
полуостров в Сухиндол
12
гр. Велико
Ден на българската община –
Община Велико Търново
октомври
Търново
143 години Търновска

ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Лорета
Костадинова
kmetstvo_gstude
na@abv.bg
Лорета
Костадинова
kmetstvo_gstude
na@abv.bg
Община
Сухиндол
тел.: 06136/2912
Община Велико
Търново,
34

община

12
октомври

гр. Свищов
област
В.Търново

Гр. Златарица
Област
15
Велико
октомври
Търново

15
гр. Павликени
октомври

15
октомври

15 – 18
октомври

с. Куцина

гр. Бяла
черква

Десет години от създаването
на Работилница за таланти
„Аз мога“ към читалището.

Четиринадесета национална
награда за литературна
критика
„Иван Радославов и Иван
Мешеков“

100 години от основаването
на Професионална гимназия
по аграрни технологии
„Цанко Церковски“
гр. Павликени

Шести кулинарен конкурс
„Никой не е по-голям от
хляба”

65 години от откриването на
къща-музей „Цанко
Церковски“ - тържествено
честване и изложба

дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Геновева
Танчовска
Първо българско народно
0631/604-57
читалище „Еленка и
g.tanchovska@g
Кирил Д. Аврамов 1856“
oglemail.com
Ана Спасова
Община Златарица и
катедра “Българска
литература” при ВТУ
“Св.св. Кирил и
Методий” град Велико
Търново

Професионална
гимназия по аграрни
технологии ''Цанко
Церковски''
гр. Павликени

Кметство с.Куцина
НЧ”Нравственост 1904”

GSM 0878/659299

Кметство Бяла черква

Кметство Бяла
черква
0885 295 736
b_cherkva@pavl
ikeni.bg

Исторически музей –
Бяла черква
НЧ ''Бачо Киро-1869''

16-17
октомври

гр. Свищов,
област
В.Търново

Национален фестивал на
старата градска песен
„Георги Бейков”.

16

с. Алеково

Празник „Мой роден край.

Мария Павлова
Тел :
0615/35420
Факс:0615/3547
8
ob_zlatarica@ma
il.bg
Директор на
Професионална
гимназия по
аграрни
технологии
''Цанко
Церковски''
0889 642 816
c.cerkovski@pga
t.bg

Община Свищов
Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамови 1856“
НЧ „Слънце-1925“

Директор на
Исторически
музей – Бяла
черква
0882 556 599
muzei_bcherkva
@abv.bg
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@go
glemail.com
Искра Кирилова
35

октомври

община
Свищов
област
В.Търново

Традиционен празник на
селото.

и кметство
с. Алеково

0884738729
slance_1925@ab
v.bg

16
октомври

гр. Свищов

Празник на плодородието.
Фермерски базар; Кулинарен
конкурс; Забавна програма

16
октомври

гр.Стражица,
област
Велико
Търново

Х Фестивал на Житената
питка

19
октомври

Изложбени
зали „Рафаел
Михайлов“

„Есенен салон 2021“ на
великотърновските
художници

Росен Маринов
0631/607-47
Община Свищов
rosen.marinov.bg
@gmail.com
С.Стоева
0879/ 821 928
Община Стражица
kultura_str@abv.
bg
sbhvtarnovo@ab
Представителство на
v.bg
СБХ-В.Търново,
0889684145Община Велико Търново
М.Конова

Вечер на родния край.
Традиционен празник на с.
Драгомирово.

Марин
Народно читалище
Крачунов
„Просвета –Драгомирово mkrachunov@ab
-1912“
v.bg

с.
Драгомирово
22
община
октомври
Свищов
област
В.Търново
с. Козловец
община
26
Свищов
октомври
област
В.Търново

26
октомври

Църква
„Св.Димитър
Солунски“В.Търново

Празник на родния край.
„Димитровден“ –
традиционен празник на с.
Козловец.

Димитровден - ден на
строителя /по програма/

с. Лозен
Честване на 115 години от
община
26
създаването на
Стражица
октомври
Народно читалище „Просвета
област велико
1906”
Търново
Празник на тиквата 29
с. Куцина
Кулинарен конкурс „Тиквени
октомври
изкушения”
с. Деляновци
община
„Мой роден край- мое родно
30
Свищов
село“ празник на родния край
октомври
област
.
В.Търново

Народно читалище
„Развитие -1891“ с.
Козловец

Зорница Дакова
0877664082
razvitie_kozlove
c@abv.bg

Община Велико
Търново, звено
„ВОП“,
Община Велико Търново,
тел.062/619287,
НВУ „Васил Левски“,
062/619307;
Камара на строителите в
Община Велико
България – клон Велико
Търново,
Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Народно читалище
„Просвета 1906”

Н. Симеонова
0877765116
prosveta.lozen.190
6@abv.bg

Кметство с.Куцина
НЧ”Нравственост 1904”

GSM 0878/659299

Народно читалище
„Пробуда 1928“
и кметство с. Деляновци

Валентина
Тодорова
kmet.delianovci
@abv.bg
36

народно
читалище
„звезда-1905“село правда,
октомври
община горна
оряховица,
област велико
търново

„на празник в село правда“

открита сцена
в село стрелец,
пети регионален празник на
община горна
октомври
захарната метла и маджуна
оряховица,
област велико
търново
народно
читалище
„просвета1906“
115 години от основаването
село горски
на народно читалище
октомври
горен
„просвета-1906“
тръмбеш,
община горна
оряховица,
област велико
търново
нч „пробуда1904” горна
дни на културатаоряховица,
20 години женска фолклорна
октомври община горна
формация „калатина”
оряховица,
област велико
търново
нч
„съединение
1888“ село
драганово,
октомври община горна
оряховица,
област велико
търново
октомври

октомври

25 години драматичен театър
при народно читалище
„съединение-1888”

Град Елен

Девети празник на еленския
бут

село
Джулюница

125 години Народно
читалище „Пробуждане-

кметство село правда;
народно читалище
„звезда-1905“

народно читалище
„заря-1900”;
клуб на пенсионера
„нов век“;
кметство село стрелец

народно читалище
„просвета-1906”

настоятелството на
читалището

настоятелство на нч
„съединение -1888“

петя тодорова
георгиевапредседател на
настоятелството
тел. 0888 886 387,
chitalistezvezda19
05@abv.bg
мариана сергевасекретар на
читалище
тел. 0878 987 184,
nch_zaria_1900_st
relec@abv.bg

мария
кабакчиевасекретар на
читалище
mima_kab@abv.b
g,
тел. 0878 700
147
румяна
абаджиева –
секретар
читалище
тел. 0878
700 164,
rumi_r17@abv.bg

вася
караатанасова –
секретар на
читалище
тел. 0878
700 149,
saedinenie@abv.
bg

obrazovanie@ele
Община Елена
na.bg
0879101458
0885124356,
Народно читалище
probujdane1896
„Пробуждане-1896“, село
@abv.bg
37

1896“, село Джулюница

октомври

октомври

март октомври

село Добри
дял

VІ празник на картофа

с. Патреш

''Нашите деца хубави'' –
шести фестивал на детското и
младежко изпълнителско
изкуство

народно
читалище
„напредък1869“
град горна национален поетичен конкурс
„асен разцветников“
оряховица,
община горна
оряховица,
област велико
търново
НОЕМВРИ

Джулюница
Народно читалище
„П.Р.Славейков-1903”,
Клуб на пенсионера
„Еделвайс”, Кметство
Добри дял

Кметство Патреш

народно читалище
„напредък-1869“

Ден на народните будители
/по програма/

Всички
селища на
община
Полски
Тръмбеш
гр. П.
Тръмбеш

Ден на народните будители
Среща с дарители

1 ноември

гр. Свищов
област
В.Търново

Сто седемдесет и пет години
от откриването на
„Светиниколско училище“.

Исторически музей

1 ноември

гр. Свищов
област
В.Търново

Сто деветдесет и пет години
от издаването на „Буквар за
децата“ на Васил Ненович.

Първо българско
народно читалище
„Еленка и Кирил Д.
Аврамов 1856

1
ноември

Кметство
Патреш
0880 617 639
patresh@pavlike
ni.bg
ваня недева –
секретар на
читалище
тел. 0878 514 178,
napredak_1869@
abv.bg

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411

гр.Велико
Търново

1 ноември

0884992524,
slaveikov_1903
@abv.bg

Читалища, училища
Исторически музей
Народно читалище
“Отец Паисий 1905”

GSM 0878/659326
chitalishte_ptra
mbesh @abv.bg

Ивелина
Иванова
novae@abv.bg
Геновева
Танчовска
0631/604-57
g.tanchovska@g
oglemail.com
Веселина
Спасова и
Маргарита
Колева
38

1 ноември

гр. Свищов
област
В.Търново

гр. Сухиндол
НЧ
1 ноември „Трезвеност –
1870”

6 ноември

7 ноември

13
ноември

20
ноември

25
ноември

27
ноември

ноември

с. Червена
община
Свищов
област
В.Търново
с. Морава
община
Свищов
област
В.Търново
Народно
читалище
''Надежда1886'' с.
Димча

Деня на народните будители.

Община Свищов

Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
bg

Празник на Народно
читалище „Трезвеност 1870”

НЧ „Трезвеност – 1870”
гр. Сухиндол,
ул. Росица № 108

Ц. Стоименова
тел.: 06136/2963

Празник на родния край.
Традиционен празник на с.
Червена.

Народно читалище
„Христо Ботев“
и кметство с. Червена

Празник на родния край.
Традиционен празник на с.
Морава.

135 години от създаването на
Народно читалище ''Надежда1886'' с. Димча

с. Горна
Студена
Земляческа среща „Хубаво
община
си, родно село“. Традиционен
Свищов
празник на с. Горна Студена
област
В.Търново
гр. Сухиндол
Празник на училището – 95
СУ „Св.
години от построяване на
Климент
настоящата сграда
Охридски“
Гр. Златарица
Област
Велико
Търново

РБ
„П.Р.Славейко
в

Народно читалище
„Светлина 1911“

Народно читалище
''Надежда-1886''
с. Димча

Народно читалище
„Просвещение 1897“
с. Горна Студена
гр. Сухиндол
СУ „Св. Климент
Охридски“
ул. Росица № 78

Ден на народните храни празник
на туршията и ракията

Читалище „Развитие
1885“ гр. Златарица
Община Златарица

Национална научна
конференция с
международно участие
„Библиотеки-четенекомуникации“

ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, АУБ, РБ
„П.Р.Славейков“

Петко Василев
kmet_chervena
@abv.bg
Биляна
Георгиева
chitalishte_svetli
na1911@abv.bg
Секретар на
Народно
читалище
''Надежда-1886''
с. Димча
0886 684 563
Лорета
Костадинова
kmetstvo_gstude
na@abv.bg

Румяна Иванова
тел.0878589107
Цветанка
Бразелова
Тел.
0879252737
chitalishte_zlatari
ca@abv.bg
062/62 0208;
062/ 62 80 98
prs@libraryvt.co
m
mbox@uni-vt.bg
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ноември

януари
февруари,
ноември,
декември

пред сградата
на Община
Велико
Търново

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

Запалване на коледните
светлини
Програма “Зимни празници
край огнището” — включва
всички зимни празници от
Обредния календар на
българите и етносите на
територията на общината.

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Община Полски
Тръмбеш,
читалища,
училища и
клубове на пенсионера

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg

ДЕКЕМВРИ

1-31
декември

парк „Марно
поле“

3
декемвр
и

гр. Полски
Тръмбеш

4
декемвр
и

с. Петко
Каравелово

9
декември

гр. Бяла
черква

Коледен базар

„Царевград Търнов“
ЕООД

Тържествено запалване на
светлините на елхата и
украсата на градския площад

Народно читалище
“Отец Паисий 1905”

95 години от създаването на
Народно читалище
„Постоянство 1926”

НЧ ”Постоянство 1926”
с.Петко Каравелово

135 години от рождението на
Райко Даскалов тържествено събрание

Исторически музей Бяла черква
НЧ ''Бачо Киро-1869''

13 до 28
декемвр
и

20-31
декември

Всички
селища на
община
Полски
Тръмбеш

гр. Свищов и
кметствата в
общината

Коледни и Новогодишни
тържества

Коледни и новогодишни
празници

Кметства, читалища,
училища и детски
градини

Община Свищов
кметствата в общината и
народните читалища

Александра
Тончева
тел.0884680968
Туристически
Информационен
Център
tic@velikoturnov
o.info
GSM 0878/659326
chitalishte_ptra
mbesh @abv.bg
GSM
0884365055
Директор на
Исторически
музей – Бяла
черква
0882 556 599
muzei_bcherkva
@abv.bg

тел. и факс
06141/ 69-54

Росен Маринов
0631/607-47
rosen.marinov.b
g@gmail.com
Таня Ликова
0631/643-51
kultura_sv@abv.
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31
декември

декември

декември

пред сградата
на Община
Велико
Търново
голяма зала на
Община
Велико
Търново
голяма зала на
Община
Велико
Търново

Посрещане на Новата 2022
година
Национален конкурс за
вокално и танцово изкуство
„Звезден сблъсък“

СНЦ „Елита“

Петя Василева
тел.0879432012,
0876494000

Рождествен концерт на
Музикална школа „Елита“ –
„Заедно на Рождество“

СНЦ „Елита“

Петя Василева
тел.0879432012,
0876494000

декември

сградата на
Община
Велико
Търново

Детски работилници за
изработване на коледна
украса

декември

сградата на
Община
Велико
Търново

Детска работилница за
изработване на сурвакници

януари
февруари,
ноември,
декември

Селищата на
община
Полски
Тръмбеш

bg
Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411

Програма “Зимни празници
край огнището” — включва
всички зимни празници от
Обредния календар на
българите и етносите на
територията на общината.

Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Община Велико
Търново,
Община Велико Търново
дирекция
„КТМД“,
тел.062/619411
Община Полски
Тръмбеш,
читалища,
училища и
клубове на пенсионера

тел. и факс
06141/ 69-54
obrazovanie_tra
mbesh @abv.bg
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