
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2018 Г. 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 
 

 

 

НЧ “ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870 ”, гр.Брезник 

 

 

№ 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

 

ДАТА 

 

МЯСТО И ЧАС 

1. Посрещане на новата година. 01.01. 2018 г. Пл.” 9-ти септември” 00.30 ч. 

 

170 г.  от  рождението на  

Христо  Ботев  -  презентация  и  

филм 

08.01.2018 г. 
Класно  училище  -  ОИМ; 

14:00 ч.   

2. 
Откриване на изложба „Следи от 

миналото” 
12.01. 2018 г. Общински  музей; 17.00.ч 

3 
„Местна СУРОВА“ - Местни 

сурвакарски празници в 

община Брезник 

13-14.01.2018 г. Селата в община Брезник 

4. 
Х˅

-ти
 Маскараден фестивал 

„Сурова Брезник `2018” 
20.01.2018 г. Пл.” 9-ти септември” 14.00 ч. 

5. 

6. 

Обичаят „Сурова”-традиция и 

иновации-беседа пред ученици  
20.01.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон 17.00.ч 

7. 

145 г. от  смъртта на В. Левски  

„Заветите на Левски – послание 

към бъдещето”  - кръгла  маса 

14.02.2018 г. 
Класно  училище  -  ОИМ; 

17:00 ч.   

8. 
Спектакъл посветен на деня на  

любовта и виното. 
14.02.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.30 ч. 

9. 

Трифон Зарезан в с. Бегуновци – 

традиционно зарязване на лози. 

Молебен за здраве и берекет и 

конкурс -дегустация на 

домашно вино и ракия и 

награждаване. 

14.02.2018 г. с. Бегуновци 

10. 

Трифон Зарезан в с. Гигинци – 

традиционно зарязване на лози. 

Молебен за здраве и берекет и 

конкурс -дегустация на 

домашно вино и ракия и 

награждаване. 

14.02.2018 г. с. Гигинци 

11. 

 

Отбелязване на 145 г. от 

обесването на Васил Левски 

Патрон на СУ ”В. Левски” 

тематична изложба  и концертна 

програма 

19.02.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

Голям  салон ; 17.30 ч. 



12. 
Благотворителна изложба-базар 

на мартеници. 
28.02.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Фоайе; 17.00 ч. 

13. 

 

Честване деня на самодееца,  

Караоке парти за самодейци при 

читалището. 

01.03.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

Фоайе; 17.00 ч. 

14. 

140 г. от подписването на  

Санстефанския  мирен договор  - 

изложба 

02.03.2018 г. ДНА  -  ОИМ; 17.00 ч. 

15. 

Общоградско честване на 

Националния празник на 

Република България 

03.03.2018 г. Пл.” 9-ти септември”; 10.00 ч. 

16. 

 

Поетичен рецитал по повод  8-ми 

март - Международния ден на 

жената. 

08.03.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.30 ч. 

17. 
„Да се научим да прощаваме”  

Прошка-Беседа с ученици. 
17.03.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.00 ч. 

18. 

„Лазаровден” – лазарки в 

Брезник-възстановка на обичая 

от самодейци при читалището. 

31.03.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

10.00-18.00 ч. 

19. 

„Седмица на детската        книга-

конкурс за рисунка на тема 

„Моят любим приказен герой” 

02-06. 04.2018 г. ДГ ”Брезица“; 10.00-18.00 ч. 

20. 

 

Празничен благотворителен 

базар ”Подари усмивка” 
08. 04.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

10.00-18.00 ч. 

21. 

Организиране на Кръгла маса на 

тема: „Наследство за 

поколенията“ и изложба 

„Новооткрит римски и 

късноантичен занаятчийски 

комплекс (II–IV в.) в южното 

подножие на Бърдото” на 

откритите движими културни 

ценности по време на 

проучванията. 

18.04.2018 г. ДНА  -  ОИМ; 11.00 ч. 

22. 

Тържествено откриване на 

Арката на 5-ти конен полк и 

Тържествено честване на 100 

години от Първата световна 

война 

08.05.2018 г. 

Градски площад и шествие до 

Паметника на загиналите във 

войните войници и офицери 

от 5-ти конен полк; начало: 

10.00 ч. 

23. 

Откриване на паметна плоча на 

работилите евреи от трудовите 

работни групи в Трънска клисура 

в периода 1942-1944 г. 

11.05.2018 г. 
Община Брезник; 

Местността „Гледан“  

24. 
Представление на самодейния 

театър при читалището. 
11.05.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Голям  салон 19.00 ч. 

25. 
Нощ на музеите -  „Срещи с 

археологията” 
19.05.2018 г. ОИМ; 20.00 ч. 

26. 
Честване 90 години от 

създаването на  Народно 

читалище „Граовска пробуда 

19.05.2018 г. 
Народно читалище „Граовска 

пробуда – 1928” с. Велковци 



– 1928” с. Велковци 

27. 

Общоградско честване на деня 

на славянската писменост и 

култура шествие, изпращане на 

абитуриенти и  празничен 

концерт. 

24.05.2018 г. Пл.” 9-ти септември”; 10.00 ч. 

28. 

Честване 90 години от 

създаването на  Народно 

читалище „Иво Войвода – 

1928” с. Долна Секирна 

25.05.2018 г. 

Народно читалище „Иво 

Войвода – 1928” с. Долна 

Секирна 

29. 
 Ден на селото - с. Ноевци /на 

църковния празник „Свети дух”/ 
26.05.2018 г. 

Площада на селото 

20.00 ч. 

30. 
Землячески събор на с. 

Бегуновци 
27.05.2018 г. 

Площада на селото 

 

31. 

 

Празничен спектакъл на ДГ 

”Брезица”, конкурс за рисунка 

на асфалт. 

31.05.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

Голям  салон 17.00.ч. 

32. 

Общинско тържество по случай 

1
-ви  

юни Международен ден на 

детето 

01.06.2018 г. Община Брезник 

33. 
Местен събор  на селото 

Спасов ден-курбан на селото 
02.06.2018 г. с. Слаковци, площада 18.00 ч. 

34 

Честване 90 години от 

създаването на  Народно 

читалище „Просвета – 1928” с. 

Банище , Землячески събор 

02.06.2018 г. 
Народно читалище „Просвета 

– 1928” с. Банище 

35. 

 

Представление на гостуващ 

театър или концерт. 
07.06.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Голям  салон 19.00.ч. 

36. 

110 г.  Ловно – рибарско 

дружество -  „Моят  домашен 

любимец” 

15.06.2018 г. ДНА  -  ОИМ 16.00 ч. 

37. 

Граовския събор „Видовден” – 

организация и провеждане. 

Концертна програма. 

22-23.06.2018 г. 
Пл.” 9-ти септември” №1 

 

38.  Лятно кино 

06.07.2018 г. до 

31.08.2018 г. всеки 

петък 

Лесопарк „Бърдо” 19.00 ч. 

39. Землячески събор с. Велковци 07.07.2018 г. с. Велковци 21.00 ч. 

40. 
Традиционен събор на селото - 

Успение на Пресвета Богородица 
28.08.2018 г. с. Долна Секирна, площада 

41. 
Общоградско честване Деня на      

независимостта на Р. България 
06.09.2018 г. 

Пл.” 9-ти септември” №1; 

10.00.ч. 

42. 

Историята  на  старите къщи  в 

с. Долна Секирна -  Дни за 

опазване на културното 

наследство 

12.09.2018 г. ДНА  -  ОИМ 13.00 ч. 

43. Землячески събор на с. Гигинци 21.09.2018 г. с. Гигинци площада 16.00 ч. 



44. 
Добре дошли в нашето село-

местен землячески събор. 
29.09.2018 г. с. Кошарево площад 18.00 ч. 

45. 

Образът на Света Петка  в 

църкви  и манастири в Граово  -  

изложба 

12.10.2018 г. ДНА  -  ОИМ 17.00 ч. 

46. 
„Петковден” – честване 

духовния празник на Брезник 
14.10.2018 г. 

Община Брезник, ОИМ и НЧ 

„Просвещение 1870”; 10.00-

18.00 ч. 

47. 

Възстановка на битката на 

“Отряда на обречените” на 

капитан Стефан Кисов и 

Българското опълчение, които 

задържат настъплението на 

моравската дивизия към 

Сливница. 

28.10.2018 г. 

Община Брезник, ОИМ 

Лесопарк „Бърдото” 

Местността “Чурек” 

48. 

„Нека си  спомним за нашите 

първи  учители”  презентация  и  

изложба 

01.11.2018 г. 

Община Брезник, ОИМ и НЧ 

„Просвещение 1870”; ДНА 

17.00 ч. 

49. 

Честване на 133 г. от Сръбско-

българската война. Експедиция 

до паметника на загиналите във 

войната 1885 г. 

14.11.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

17.00 ч 

50. 
Честване Деня на християнското 

семейство 
21.11.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

17.00 ч. 

51. 
Международен ден за борба със 

СПИН.Беседа с ученици. 
01.12.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.00 ч. 

52. 
Граовска фолклорна вечер.  

 
03.12.2018 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.00 ч. 

53. 

Запалване на коледните 

светлини на града –коледно шоу 

с участието на самодейци. 

07.12.2018 г. 
Община Брезник, пл.” 9-ти 

септември”; 18.00 ч. 

54. 

„Коледа е!”  -  всичко за коледа -  

картички, книги, торбички,  

кънки, ски,  трапеза  и т.н.  -  

изложба 

19.12.2018 г. ДНА  -  ОИМ 17.00 ч. 

55. 

Коледен концерт на 

самодейните колективи при 

читалището. 

 

23.12.2018 г. 
НЧ „Просвещение 1870”; 

17.00 ч. 

56. Посрещане на Новата 2019 г. 31-01.01.2019 г. 
Община Брезник, градски 

площад 

 

 

 


