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гр.. САМОКОВ – 2000 Площад „ЗАХАРИ ЗОГРАФ” № 1
телефон : 0722 / 6 0132; E-mail : chop_samokov@abv.bg
КУЛТУРНА ПРОГРАМА
НА ЧИТАЛИЩЕ - ПАМЕТНИК „ОТЕЦ ПАИСИЙ-1859” – САМОКОВ
ЗА 2018г.

№
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

1.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
СЪБИТИЕ
изпълнител
Отбелязване 170 години от рождението на Христо ЧиталищеБотев /образователна програма- филм/
училища
Детска изложба – “ЗИМА”
Честване на „Бабин ден” – ритуали и обичаи

Школа „Захари
Зограф”
ДВГ”Самокови”
Фолклорни
състави от
други
читалища

Външни спектакли концерти и участия на
съставите на читалището по покани .
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Честване годишнината от битките при Булаир и
полагане на венци пред паметните стели на
читалището 08.02.2018г.
Отбелязване деня на влюбените св. Валентин

Община
иЧиталище
Младежките
състави

Външни спектакли, концерти и участия на
съставите на читалището по покани.
МЕСЕЦ МАРТ
Отбелязване Деня на самодееца –01.03.2018г.

Читалищните
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2.
3.
4.
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6.
7.

1.
2.
3.

Посрещане на Баба Марта – ритуал по закичване на
мартеници.
Тържествен концерт – честване на Националния
празник – 3-ти март.
Концерт на школа по акордеон в Дом стари хора по
случай осми март
Юбилеен концерт- 15 години ВИС „Лунни лъчи”
Традиционен пролетен концерт на читалищните
състави.
Отбелязване Деня на театъра

колективи
/Детски
състави/
Читалище
Читалище
Читалище
Читалище
МТС

Честване на Благовещение - търкаляне на питки на Детски школи
Ридо
Външни спектакли концерти и участия на
съставите на читалището по покани .
МЕСЕЦ АПРИЛ
Младежки концерт и честване Деня на хумора и
шегата с участието на всички младежки
колективи към читалището.
Откриване на изложба от детски рисунки
/ фоайе /
Премиера на пиеса
Пролетен концерт-продукция на школата по пиано
Боядисване на великденски яйца с всички деца от
школите на читалището.
1 Откриване великденска изложба на детски рисунки
и украси / камерна зала/
Великденски фолклорен концерт на читалищните
състави от общината.
Външни спектакли, концерти и участия на
съставите на читалището по покани.
МЕСЕЦ МАЙ
Честване на площада на Деня на Европа
09.05.20178г.
Участие в тържеството за отбелязване
освобождението на Самоков. Дефилир до
паметника „Кръста”-14.05.2018г.
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ за Деня на българската
просвета и култура – 24-ти май,

Читалището
Школа „Захари
Зограф”
МТС
Ц. Попова
Читалище
П.Боянова
Читалище

Читалищни
състави
Община
Самоков и
Читалището
Читалище
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4.

Концерт продукция на ШТИ

Читалище

Външни спектакли, концерти и участия на
съставите на читалището по покани.
1.

2.
3.

МЕСЕЦ ЮНИ
. Отбелязване Деня на детето с конкурс рисунки и
награди за децата от Самоков. Откриване
изложба от картини на децата спечелили
конкурса.
Участие на детски състави в градското
тържество
Концерт на ШТИ посветен на първи юни
Участие в честване 2-ри юни - Деня на Ботев и
падналите за свободата на България.

4.

Представление на пиеса подготвена от МТС

5.

Акт-концерт на школите по музикално и
изобразително изкуство с връчване на
удостоверения .
Среща-разговор с изявен автор на литературни
произведения
Покана за гостуване на пиесата „Греховната
любов на Зографа Захарий”- посветено на 165год.
от смъртта но зографа
ЛЕТЕН ЧИТАЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И
КУЛТУРА
Игри, еко походи, краткосрочни курсове
изобразително и приложно изкуство, музика и др.
нови идеи предложени от читалищните деятели
и гражданството.
Тържествено връчване на дипломите на
абитуриентите от техническа гимназия „Никола
Вапцаров”
Тържествено връчване дипломите на
абитуриентите от Професионална гимназия по
Туризъм – Самоков
Тържествено връчване на дипломите на
абитуриентите от Профилирана гимназия
”Константин Фотинов”- Самоков.

6.
7.
8.

9.
10
.
11
.

Школа „Захари
Зограф”

Р. Стоянова
Читалище и
Община
Самоков
Читалището и
МТС
Читалището
Литературен
клуб
Читалище
Читалище
Детски школи
и състави
Гимназия
Читалище
Гимназия
Читалище
Гимназия
Читалище
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3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

МЕСЕЦ ЮЛИ
Закриване на творческия сезон на съставите –
концерт и събеседване.
ЛЕТЕН ЧИТАЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И
КУЛТУРА
Игри, екопоходи, краткосрочни курсове
изобразително и приложно изкуство, музика и др.
нови идеи предложени от читалищните деятели
и гражданството.
Традиционен еко поход „Опознай Рила”
Външни спектакли, концерти и участия на
съставите към читалището по покани.
МЕСЕЦ АВГУСТ
ЛЕТЕН ЧИТАЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И
КУЛТУРА
Игри, танци, еко- походи, краткосрочни курсове
изобразително и приложно изкуство, музика и др.
нови идеи предложени от читалищните деятели
и гражданството.
Подготовка на читалищните състави за участие в
тържествата за празника на града.
Участие в честване празника на САМОКОВ.
читалищни групи.
Традиционен детски еко поход „Опознай Рила” –
втори тур
Външни спектакли, концерти и участия на
съставите към читалището по покани.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
Посещение на преподаватели от читалището в
училищата на града за запознаване с
възможностите за обучение в школите и
записване на нови ученици. Изнасяне на мини
концерти с акордеон.
Откриване на творческият сезон и новата
учебна година .
Външни спектакли, концерти и участия на

Читалище

Читалище и
школите по
изкуствата

Читалище

Читалище и
школите по
изкуствата

Читалище
Читалище
Читалище

Читалище и
школите по
изкуствата
Читалище
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съставите на читалището по покани.
1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Отбелязване на Международния ден на
музиката-01.10.2018г.
Участие на младежката театрална студия в
международният фестивал на любителските
театри на името на „Кръстьо Пишурка” в гр.
Лом
Национален фестивал на старата градска песен
- Самоков 2018
Национален фестивал на любителските театри
„Театър без граници” - Самоков 2018
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Тържествен концерт на читалищни състави с
гости от читалищата на община Самоков по
случай Деня на народните будители.
Откриване на традиционна изложба с
картини „Златна есен” на деца от школата
„Захари Зограф”
Фолклорен концерт на ДВГ „Самокови”и
фолклорен ансамбъл „Самоков”
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
Откриване на традиционната Коледна изложба
на детски рисунки – Школа по изкуства “Захари
Зограф”.
Коледен концерт на В И Г „Лунни лъчи” и ВГ
„Дилижанс” хор „Рилска песен”
Коледен концерт- танцово шоу на ШТИ
и детските школи
Традиционен коледен детски карнавал. Дядо
Коледа раздава подаръци
Коледен фолклорен концерт на ДВГ „Самокови” и
гости от Читалищата на Община Самоков .

Концерт на
музикалните
школи и
състави.
Читалище

Читалище
Читалището и
Община
Самоков
Читалище

Школа „Захари
Зограф”
Читалището

Школа „Захари
Зограф”
Читалище
ШТИ
Читалището
Детски
състави
Читалище
Община
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Читалището поддържа постоянна връзка с други културни
институции за всякакви културни прояви и е домакин на изяви на
училища, детски градини, фондации, сдружения, театри, спортни
дружества и др. организации.
През 2017 година редовно ще се обучават деца , младежи и възрастни
във всички школи, клубове и състави на Читалището, което е и
основната част от дейността му.
Културната програма ще се осъществява в цялостният си вид при
наличие на финансови средства - субсидии и спомоществователи от
фирми и граждани.
Настоящата програма е само основна рамка и подлежи на
актуализация съобразно възникнали ситуации и обществените нужди.

СЕКРЕТАР :………………….
(Теменужка Янкова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………..
(Стоян Пашов)

