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КАЛЕНДАР ЗА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ ПРЕЗ  2013 ГОДИНА 

 

ОБЩИНА АЛФАТАР ПОСВЕЩАВА ВСИЧКИ СВОИ ПРОЯВИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА НА: 

135 години от Освобождението на България 

100 години от Балканската война 

70   години от смъртта на Стефан Боздуганов 

 

Общински календар за културно – историческите прояви и събития за 2013 година е изготвен по 

предложения на всички културни институти на територията на общината. Той е обхванал празнично – 

обредната система на населените места влизащи в състава и. В календара са включени културни прояви с 

международно, национално, регионално и местно участие. В разделите на календара всички културни 

събития са подредени по хронология: „Международни културни събития”, „Културни и исторически 

събития с национално значение”,” Културни събития с регионално /областно/ значение, ”Културни 

събития с местно /общинско/ значение, Родови срещи/  сборове, събори/ на селищата от общината и са 

представени последователно в месеците от календара за 2013 година. 

Наименованията на местните християнски празници по повод на които се провеждат сборове, 

фестивали и др. са взети от “Православен календар” на Българската патриаршия. За наименованията на 

мюсюлманските празници са ползвани консултации от местни етноси. 

 

МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 

 

04.09.2013 година традициoнен „Празник на житото и хляба”- VІІІ издание 

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Алфатар, всички читалища от общината, Зърнено - производителни 

кооперации от Общината. 

 

Осигурени средства   -    бюджет 2013 

Източници за финансиране   -   бюджет, спонсорства. 

 

КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

Отбелязване на 126 рожден ден на загиналия в Алфатар по време на Първата световна война юрист, 

писател и драматург Владимир Мусаков / 25.10.1887 - 29.09.1916 г./ 

 

Ноември 2013 година - открита театрална сцена за любителски театри „Боряна - 2013” 

Организатори: Община Алфатар, НЧ „Й. Йовков” гр. Алфатар 

Финансовите средства ще се набират от Министерството на културата, Община Алфатар, спонсори, от 

проекти. 

м. 06.2013 г. „Алеково пее - с песните на Димитрина Кунева” 

VІІІ – мо издание  на фолклорния събор за изпълнители на добруджански народни песни 

Организатори: НЧ „Пробуда” с. Алеково, Кметство с. Алеково, КИП „Димитрина Кунева” с ръководител 

Иван Пенчев, 

Източници на финансиране – бюджет, проект, спонсорство 

 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

11.05.2013 г. „Алфатарски багри” – втори събор за автентичен добруджански фолклор 

Организатори: Община Алфатар, НЧ ”Й. Йовков- 1894г.”  

Финансиране: Бюджет 2013, спонсори 
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КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

07.01.2013 г. 

„Христо Ботев”-литературни вечери по повод 165г. от рождението на поета - по план във всички 

читалища. Тематични прояви- изложби, рецитали 

“Вечери  в библиотеката” – тематични прояви посветени на Алеко Константинов /150г. от рождението 

му/; П.К. Яворов /105г. от рождението му/, Ламар /105г. от рождението му/; Шарл Перо/ 385г. от 

рождението му; /Ивайло Петров/ 90г. от рождението му /Вл. Висоцки/75г. от рождението му/. 

14.01. – „Василица” – Ромска Нова година.  

21.01. – „Бабинден” – 

Средствата се осигуряват от : 

- Община Алфатар 

- Набират се от инициативни групи. 

- Спонсорства, дарения 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

02.2013 - Рождението на пророка Мохамед 

„Аз ставам читател” -  посрещане на първокласниците от Общината в читалищата. 

Петльовден – логични и спортни състезания за момчета – НЧ”Пробуда – 1910г.” с. Алеково 

10.02. - празник на пчеларя  

14.02. – „Любов и вино, вино и любов” - читалища 

19.02.2013 г. - „Ти ни трябваш и днес Апостоле” – Тематични вечери, витрини посветени на 139 – та 

година от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. 
 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

01.03.2013 г. „Баба Марта бързала” да върже мартенички на всички от Общината.  

„Вечер на самодееца” – 

03.03.2013 г. - Национален празник на Република България 

8 – ми март – празник на жените от общината 

20 - 22 март 2013 г. „Пролет, здравей! ” Пролетни празненства, посрещане на първа пролет. 

23.03.2013 г. – „Тодоровденски кушии”- с. Алеково 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

01.04.2013 г. – „Светът е оцелял, защото се е смял” 
Ден на зетьовете от общината.   

Седмица на детската книга – по план в началото на м. април. - Читалища 

“Парад на приказките” - читалища 

“Това го знае всяко дете, което обича книжки да чете” – лит. състезание. – Читалища  

“Книгата е мой приятел”- Читалища 

“Дари книга” – кампания за набиране на литература в читалищните библиотеки 

Проявите са по идея на местните читалища, училища, ЦДГ, Община Алфатар.  

ФИНАНСИРАНЕ:  

Бюджет 2013 на читалищата . 

Седмица на гората и екологията – по план, м. април – включва залесяване, грижа за дръвчета, цветя, 

почистване „Боклук фест”.  

„Засади дръвче – дари на природата чист въздух” 

„Засади цвете – дари на хората красота”  

Проявите са по идея на  Училища, ЦДГ, Дом за възрастни хора гр. Алфатар, Община Алфатар. 

Традиционни в Общината 

Рожден ден на дом за възрастни хора гр. Алфатар. 

07.04.2012 г. - Ден на здравния работник. Традиционна среща на кмета на общината със здравните 

работници. 
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08.04.2013 г. - ден на ромите от общината Отбелязва се в с. Алеково и с. Бистра 

„Ромски багри” – Вечер на ромската култура – НЧ”Пробуда – 1910г.” с. Алеково 

22.04.2013 г. - Ден на отдиха, ден на земята и хората  

Тематични изложби 

Международен ден на птиците 

Международен ден на космонавтиката 

Е. Багряна – 110 г. от рождението и  

Р. Ралин – 90 г. от рождението му 

„Забавни задачи за малки търсачи” – библиотечни състезания 

„Болница за книжки” – работилница 

„Споделяне на удоволствието от четенето” – Маратон на четенето 

„Дарете ни вашата прочетена книга” – НЧ”Пробуда – 1910г.” с. Алеково  

Международен ден на балета – продукция  на балетните състави към читалищата          

27.04. – 05.05.13 г „Великден” – цикъл от празнични прояви. 

 Лазаруване   

- Празник на лазарските групи в Етнографска къща – Алфатар  

Цветница, Връбница; Празник на цветята – „Бал на цветята” в ЦДГ, изложба на цветя, подреждане на 

рязан цвят и др.; “Дни на цветята” в Алеково – НЧ”Пробуда”; 

„Великденски работилници” - читалища 
 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

06.05. - „Гергьовден” „Люлки гергьовски” „Георгьовденско хоро” 

„Хъдърлес” - Пролетен празник на мюсюлмани и роми 

 09.05.2013 г. ДЕН НА ЕВРОПА 

ДНИ НА КУЛТУРАТА - 11.05 – 24.05.2013 г. 

„Кирил и Методий славим” – празничен концерт  

Среща с творци от Алфатар и региона  

Да си купим книга! 

Часът на библиотекаря 

Литературни витрини – 

17 май – Ден на българския спорт – спортни прояви във всички селища 
 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

 01.06.2013 г. „Детство мое!”- празник на децата на Община Алфатар 

24.06.2013 г.- „За росни билки в гората” - Еньовден  
 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

01.07.1943г. - 70 г. от смъртта на Стефан Боздуганов/  роден в Алфатар деец на ВДРО, починал в 

Силистра/ 

„Джулая” – юлско утро 

„Ден на градинаря” – Градинско парти в Етнографска къща – Алфатар .  

„Ваканция, здравей!” – цикъл от  прояви  на читалища и училища 

Да си спомним за: Хаджи Димитър - 145 г. от смъртта му 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

Тематична прояви посветени на 239 годишнината от преселението на придунавските българи в Олшанка 

– Украйна. /Посрещане на гости от Олшанка - Украйна, гр. Стралджа- тържества и др., по план/ 

Време на провеждане: 01.08.- 4.09.2013 г. 

12.08. – Ден на младите хора от Община Алфатар – Община Алфатар, читалища - неформални срещи. 

27.09. - Ден на туризма „Туристи за ден” – походи, излети в общината 

Рамазан Байрям - „На баклава” в Бистра  
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МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

„Дни на моя град” 

04.09.13 г. – празник на „Житото и хляба” 

Тържествено честване на 39– я рожден ден на града. 

Седмица на мобилността по програма на Европейската Комисия. 

6 – ти септември – „Съединението прави силата!” в читалищните библиотеки на Общината; /1885 г./ 

71 г. от Крайовската спогодба - /07.09./ 

22.09.13 г. – Общински тържества по повод обявяването на Независимостта на България  

„Час в библиотеката” – Маратон на четенето в Общината 

103 г. списание „Читалище”  

Европейски ден на езика – „Разпределението на езиците” – литературна изложба         

Участие в „Карнавал на плодородието “ – Шумен / последни събота и неделя от м. септември/  

В памет на Владимир Мусаков – 28.09.1916г.    
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

01.10. - „Ден на третата младост” 

Ден на поезията, музиката и възрастните хора – НЧ”Пробуда 1910г.” с. Алеково  

Откриване на творчески сезон - 2013/2014 - читалища 

„За животните с любов” - Ден на домашните любимци в Общината  

Международен фестивал „Листопад на спомените” – Варна  

„Световно кафене” – да си поговорим за бъдещето на Община Алфатар - среща на ОбС и Общинска 

администрация с млади хора. 

„Йовкови дни” – НЧ”Й. Йовков- 1894г.” гр. Алфатар  

“Дебеляновият стих”, Евтим Евтимов, Джон Атанасов 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

102 години НЧ”Пробуда” с. Алеково, патронен празник на читалището  

01.11.2013 година – „Ден на народните будители” 

м.11. – курбан байрям в село Чуковец 

„На учителя с любов” 

21.11.2012 година -  „Ден на християнското семейство” 

„Мама, татко и аз” – вечер на семейството в ОУ и НУ-ща от общината 

„Вечер на баба и дядо” – в ЦДГ на общината. 

26.11.2013 година - „Ден на алфатарския зет” 

„Час на сладкодумника” – приказки на трите етноса в читалищните библиотеки на община Алфатар 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

01.12.13 г. - „Ти избираш” -Хепънинг за превенция на СПИН, дрога, алкохол, цигари. 

„От никулден до василица” 

Цикъл от прояви: 

Кулинарна изложба и здравна беседа НЧ”Пробуда – 1910г.”с. Алеково 

09.12.2013 г.- 20.12.13 г. „Да грейне елхата” – запалване на коледните светлини 

- изложба с конкурсен характер на сурвакници; 

- базар на сурвакници и коледни картички; 

- изложба и базар на гевреци  

- Голяма Коледна баница с късмети – Община Алфатар 

20.12.2013 г. – „Игнажден” по църковен канон – „Етнографска къща”  

Пролазник – стар обичай; 

24.12.2013 г. – „Бъдни вечер” – по домовете 

25.12.2013г. – Коледа 

00:05 ч. – Коледарите поемат по своя древен обичай да обикалят домовете за здраве и берекет 

07:30 ч. – Празнична литургия в Храм „Света Троица” 
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09:00 ч. – Празник на коледарската песен 

12:00 ч. – Празнично  коледно хоро 

28.12.2013 година 

Новогодишно увеселение / за младежи/ 

01.01.2014 година 

- 00:30 ч. „Сурваки”, Василица /Къпане на именници/ 

- Сурвакане за здраве и берекет-  

В Общински календар за културно – историческите прояви и събития през 2013 година ще бъдат 

отбелязани всички международни, български дни, празници, бележити дати и годишнини. За по – 

крупните мероприятия ще бъдат подготвени и приети специални планове за работа по предстоящите 

прояви. Календара е с отворен характер. 


