
ДАТА 

  

МЯСТО 

ЧАС 

КУЛТУРНА ПРОЯВА ЗА КОНТАКТИ: 

  

„Трифоне, Трифон Зарезан” 

Честване на Трифон Зарезан – празник на лозаря и виното 
  

гр. Мъглиж 

1 февруари 

  

  

9.30 ч. 

гр. Мъглиж 

  

 пл.“3-ти март“ 

  

Клуб 

„Мъдрост“  

Провеждане на ритуал „Зарязване 

на лозята” 

  

Конкурс за най-добро домашно вино 

  

Поетичен спектакъл  „Вино и 

любов“ на Йордан Пеев 

  

  

Рени Малева – Зам.- Кмет 

Община Мъглиж 

0894 718 598 

Ваня Желязкова – Секретар на  

НЧ „Пробуда – 1869” 

0895 617 561 

probuda_1869@abv.bg 

с. Ветрен 

  

14 февруари 

  

  

9.30 ч. 

с. Ветрен 

  

  

  

  

  

  

Провеждане на ритуал „Зарязване“ 

в домовете на стари винари 

  

Празнични хора в центъра на 

селото 

  

  

  

Детелина Димитрова 

0899 752337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 
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с. Дъбово  

14 февруари 

  

  

  

16 февруари  

10.30 ч. 

с. Дъбово 

  

19.00 ч.  

НЧ „Развитие – 1921 г.“ 

голяма зала 

Провеждане на ритуал „Зарязване“ в 

лозовите масиви на селото 

  

Празник на виното. Избиране майстор 

– винар на годината. 

  

Катя Филипова 

0884 541 226 

nch_razvitie@abv.bg 

с. Шаново 

14 февруари 

 

12.30 ч. 

с. Шаново 

 

Провеждане на ритуал „Зарязване“ в 

дворовете на стопани от селото 

  

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 

  

  

с. Зимница 

14 февруари 12.00 ч. 

с. Зимница 

 

Провеждане на ритуал „Зарязване“ в 

дворовете на стопани от селото. 

Веска Коларова 

0879 468 221 

w_k8@abv.bg 

с. Тулово 

14 февруари 

 

12 часа 

с. Тулово 

Провеждане на ритуал „Зарязване“ в 

дворовете на стопани от селото 

  

Снежана Минчева 

0897 703 591 

nch_zarq1905g@abv.bg 

  

с. Юлиево 

14 февруари 

 
 

12.00 ч. 

с. Юлиево 

 

 

ПК „Тунджа“ 

Провеждане на ритуал „Зарязване“ в 

дворовете на стопани - именици от селото. 

 

Конкурс за най – добър винар. 

 

 

Иванка Атанасова 

0890 226 173 

chitali6te1@abv.bg 
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Свети Харалампи – Ден на пчеларя  

с.Юлиево 

10 февруари 12.00 ч. 

ПК „Тунджа“ 

„Всичко за пчеларите“ – беседа и изложба по 

темата 

  

Иванка Атанасова 

0890 226 173 

chitali6te1@abv.bg 

  

 Сирни заговезни 

с. Шаново 

18 февруари 18.30 ч. 

Парка на 

 с. Шаново 

Пресъздаване на обичая с прескачане на огън. 

Хора. 

  

  

 

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 

 

 

„Жив си, Апостоле“ 

Честване 145 години от гибелта на Васил Левски 

гр.Мъглиж 

19 – 31 

февруари 

8.00 – 17.00 ч. 

Клуб „Мъдрост“ 

„Левски в моите очи“ 

- Изложба на рисунки от учениците от ОУ 

„Хр.Ботев“ 

- Изработване на дипляни в творческа 

работилница с любопитни факти за 

Левски и разпространението им сред 

населението 

- Представяне на произведения за Левски 

в постоянно действащата изложба 

„Знаете ли за тях“ 

  

  

  

 

Галина Арабаджикова 

0894 695 583 

Ваня Желязкова – Секретар на  

НЧ „Пробуда – 1869” 

0895 617 561 

probuda_1869@abv.bg 
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с. Ветрен 

 

19 – 23 

февруари 

  

19 февруари 

8.00 – 17.00 ч. 

НЧ „Народна 

просвета–1889 г.” 

с. Ветрен 

   

10.30 ч. 

ПК „Мильо Минчев“ 

Тематична изложба в библиотеката с 

материали за Левски  

  

Литературно четене и беседа с 

материали за Левски 

Кратка музикална програма с 

певческа група 

 

Детелина Димитрова 

0899 752337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 

  

  

 

с. Дъбово 

19 февруари 9.00 ч. 

ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ 

 

10.00 ч. 

ПК „Васил Левски“ 

Литературна програма и 

презентация в ОУ „ Св.Св.Кирил и 

Методий “ 

  

Презентация във връзка с  

патронния празник на 

Пенсионерски клуб  „ Васил Левски 

“ 

   

Катя Филипова 

0884 541 226 

nch_razvitie@abv.bg 

  

 

с. Шаново 

 

  

19 февруари 

  

16.30 ч. 

НЧ „Наука–1905 г.” 

репетиционна зала 

  

Доклад за живота и делото на Васил 

Левски. Рецитал. 

  

   

  

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 
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 с. Зимница  

19 февруари 12.30 ч. 

НЧ „Напредък–1902 г.” 

с. Зимница 

Библиотека 

Презентация за живота и делото на Апостола Веска Коларова 

0879 468 221 

w_k8@abv.bg 

  

 

 с. Юлиево  

19 февруари 10.30 ч. 

ПК „Тунджа“ 

„Ние те помним,  Дяконе“ 

Литературно музикална програма 

Иванка Атанасова 

0890 226 173 

chitali6te1@abv.bg 

  

 

 с. Тулово 

19 февруари 11 ч. 

НЧ ”Заря–1905 г.” 

с. Тулово 

библиотека 

Изложба. Запознаване на учениците с личния 

бележник /тефтерчето/ на Левски 

Снежана Минчева 

0897 703 591 

nch_zarq1905g@abv.bg 
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2018 – Европейска година на културното наследство 

  

 

гр.Мъглиж 

 

1 февруари –  

28 февруари 

Клуб „Мъдрост“ 

8.00 – 17.00 ч. 

„Знаете ли за тях“ –   

Изложба   във връзка с юбилеи на 

български, чужди автори и известни 

личности: 

  

1. 95 г. от рождението на Ивайло Петров, 

български писател (1923 – 2005) 

 

2. 145 г. от обесването на Васил Левски 

(1873); 

 

3.  230 г. от рождението на Джордж Гордън 

Байрон, английски поет (1788-1824) 

 

4. 235 г. от рождението на Анри Мари Бейл 

/Стендал/, френски писател (1783 – 1842); 

 

5. 80 г. от рождението на Владимир 

Семьонович Висоцки, руски поет, певец и 

актьор (1938 – 1980); 

  

Галина Арабаджикова 

0894 695 583 

Теменуга Милева 

probuda_1869@abv.bg 
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