
ДАТА 

  

МЯСТО 

ЧАС 

КУЛТУРНА ПРОЯВА ЗА КОНТАКТИ: 

с. Ветрен 

03 май 

  

  

10.30 ч. 

с. Ветрен 

Сред природата:  

Съвместно с Детската градина. 

Състезателни иги на открито с 

журиране и музикално оформление   

Детелина Димитрова 

0899 752337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 

с. Дъбово 

 04 май 

  

  

 20.00 ч. 

НЧ „Развитие – 

1921 г.“ 

Читалищен 

салон  

Празничен концерт  

 

Катя Филипова 

0884 541 226 

nch_razvitie@abv.bg 

 

Гергьовден 

с. Дъбово 

 05 май 

  

 

 

 10.30 ч. 

 

18.00 ч. 

 

18.30 ч. 

 

21.00 ч. 

Празник на с. Дъбово 

Развлекателни игри за деца 

 

Празнично хоро 

 

 

Томбола 

 

Празнична заря 

Катя Филипова 

0884 541 226 

nch_razvitie@abv.bg 
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с. Ягода 

06 май 

  

  

  

с. Ягода 

  

“Весел Гергьовден” 

Излет с детксата група в местността до 

стадиона 

  

Жельо Костадинов 

0877 270 051 

geo_milev.1926@abv.bg 

 

с. Шаново 

06 май 

  

 

10.00 ч. 

с. Шаново -  

Парка зад 

читалището 

 

Гергьовден – 

 гергьовкса люлка, кратка програма от 

самодейците и хора 

  

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 

  

  

 

с. Тулово 

09 - 13 май 14.00 часа 

НЧ “Заря-1905 г.” 

библиотеката 

 

Национална библиотечна седмица 

Занимания с деца 

Снежана Минчева 

0897 703 591 

nch_zarq1905g@abv.bg 

 

с. Шаново 

09 май 

 

10.00 ч. 

с. Шаново 

паметника 

Поднасяне на цветя на паметника на 

загиналите във Втората световна война 

  

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 
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Празник на светите братя Кирил и Методий  

гр. Мъглиж 

11 - 31 май 

 

 

 

 

11 - 31 май 

 

08.00  - 17.00 ч. 

НЧ „Пробуда – 

1869” 

библиотека 

 

08.00  - 17.00 ч. 

НЧ „Пробуда – 

1869” 

библиотека 

 

“Слово и символ” 

Изложба на стари печатни издания от фонда на 

библиотеката 

 

 

“Библиотекар за едн ден”, 

Отворени врати на библиотеката –  

с ученици от ОУ “Христо Ботев”, гр. Мъглиж 

по повод 11 май – празника на Светите братя 

Кирил и Методий 

  

Галина Арабаджикова 

0894 695 583 

Ваня Желязкова – Секретар на  

НЧ „Пробуда – 1869” 

0895 617 561 

probuda_1869@abv.bg 

 

с. Ветрен 

11 май 20.00 ч. 

Клуб “Грация” 

с. Ветрен 

Празник на приятелството и усмивката 

  

  

Детелина Димитрова 

0899 752337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 

гр.Мъглиж 

14 – 18 май 8.00 – 17.00 ч. 

НЧ „Пробуда – 

1869” 

библиотека 

„Знаете ли за тях“ 

- Изложба във връзка с юбилеи на 

български, чужди автори и известни 

личности 

- 105 г. от рождението на Ъруин Шоу, 

американски писател и публицист (1913-

1984) 

- 140 г. от подписването на Санстефанския 

мирен договор и освобождението на 

България от османско владичество 

(1878) 

 

Галина Арабаджикова 

0894 695 583 

Ваня Желязкова – Секретар на  

НЧ „Пробуда – 1869” 

0895 617 561 

probuda_1869@abv.bg 
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с. Ягода 

14 май 

 

 

14 – 21 май 

  

с. Ягода 

 

 

НЧ “Гео Милев-1926” 

Залата на читалището 

 

Спортен празник, съчетан с излет 

 

 

Хоротека 

 

Жельо Костадинов 

0877 270 051 

geo_milev.1926@abv.bg 

  

  

Ден на българската просета и култура и на славянската писменост 

24 май 

с. Зимница 

22 май 

 
11.00 ч. 

НЧ „Напредък–1902 г.” 

с. Зимница 

Читалищен салон 

 

 “Литературно – музикална 

програма” 

Честване на деня на българската 

просвета и култура и славянската 

писменост 

Веска Коларова 

0879 468 221 

w_k8@abv.bg 

с. Дъбово 

23 май 

  

10.00 ч. 

НЧ „Развитие–1921 г.” 

с. Дъбово 

Читалищен салон 

 

Честване празника на славянакста 

писменост и култура 

 

 Катя Филипова  

0888 138 688 

НЧ „Развитие–1921 г.” 

nch_razvitie@abv.bg  

с. Тулово 

23  - 24 май 

 
14.00 ч. 

НЧ „Заря–1905 г.” 

с. Тулово 

 

Ден на славянската писменост и 

култура 

Празник посветен на светите братя 

Кирил и Методий. Запознаване на 

децата с българската писменост и 

култура 

Снежана Минчева 

0897 703 591 

НЧ „Заря–1905 г.” 

nch_zarq_1905@abv.bg 
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гр. Мъглиж 

24 май 

 

10.00 ч. 

пл. “Трети март” 

гр. Мъглиж 

 

„Върви народе възродени“ 

Тържествено честване на на 24-ти май – Ден 

на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

 

Галина Арабаджикова 

0894 695 583 

Ваня Желязкова – Секретар на  

НЧ „Пробуда – 1869” 

0895 617 561 

probuda_1869@abv.bg  

  

 

 с. Юлиево  

24 май 11.00 ч. 

ПК „Тунджа“ 

„Слава вам творци велики“ Иванка Атанасова 

0890 226 173 

chitali6te1@abv.bg 

 

 

 с. Ветрен 

24 май 10.00 ч. 

НЧ ”Народна 

просвета-1889 г.” 

Салон на 

читалището 

Тържествено чествана на 24-ти май, съвместно 

с ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 

Детелина Димитрова 

0899 752 337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 

  

 

с. Шаново 

24 май 10.30 ч. 

НЧ ”Наука-1905 г.” 

Ден на славянската писменост и култура – 

литературно – музикална програма. 

Мария Димитрова 

0879 605 486 

chitalishteshanovo@abv.bg 
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с. Ветрен 

 

26 май 10.00 ч. 

Местността „Света 

Тройца“ 

край Тополовград 

Участие в Традиционен народен събор: 

“Света Троица” в Тополовград с 

Певческата група и Танцов клуб 

Детелина Димитрова 

0899 752337 

ch_narodnaprosveta@abv.bg 

 

с. Зимница 

 

31 май НЧ „Напредък–1902 г.” 

с. Зимница 

Библиотека 

Посещение на библиотеката от малките 

ученици, за да бъдат запознати с нейната 

същност и полза. 

Веска Коларова 

0879 468 221 

w_k8@abv.bg 
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