
                 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2019 Г. 

ОБЩИНА БРЕЗНИК 

 

 

 

НЧ “ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870 ”, гр.Брезник 
 

 

№ 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

 

ДАТА 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 Посрещане на новата година. 
01.01. 2019 г. 

Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870” 

 Откриване на изложба „Следи от 

миналото” 
12.01. 2019 г. Общински  музей;  

 „ Бабинден  – българският ден на 

благодарността „  –пресъздаване 

на  обичая  

18.012019г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 ХVI
-ти

 Маскараден фестивал 

„Сурова Брезник `2019” 
19.01.2019 г. 

Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870” 

 Обичаят „Сурова”-традиция и 

иновации-беседа пред ученици  
22.01.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 146 г. от  смъртта на В. Левски  

„Заветите на Левски – послание 

към бъдещето”  - кръгла  маса 

14.02.2019 г. Класно  училище  -  ОИМ;  

 Спектакъл, посветен на деня на  

любовта и виното. 
14.02.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Отбелязване на 146 г. от 

обесването на Васил Левски 

Патрон на СУ ”В. Левски” 

тематична изложба  и концертна 

програма 

19.02.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Благотворителна изложба-базар на 

мартеници. 
28.02.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Честване деня на самодееца,  

Караоке парти за самодейци при 

читалището. 

01.03.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Общоградско честване на 

Националния празник на 

Република България 

      03.03.2019 г. Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870”; ОИМ; 

Учебните заведения; СОЗР 

 Представяне на Сборника 

„Известия на ОИМ –Брезник, 

том1“  

01.03.2019 ОИМ 

 Поетичен рецитал по повод  8-ми 

март - Международния ден на 

жената. 

      08.03.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  



 „Да се научим да прощаваме”  

Прошка-Беседа с ученици. 

17.03.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;. 

 „Усмивката на граовеца” 

хумористичен спектакъл 

01.04.2019г. НЧ „Просвещение 1870”;   

 „Приказно утро”. Беседи пред 

ученици по повод Седмицата на 

детската        книга. 

 

 

02-06. 04.2019 г. 

НЧ „Просвещение 1870”; 

Библиотека. 

 Представяне на детска книга от 

местен автор в „Седмица на 

детската книга” 

 16.04.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Участие на самодейните колективи 

на фестивала  „Шопски наниз” гр. 

Костинброд 

  ….04.2019г. Гр . Костинброд 

  

„Лазаровден” – лазарки в Брезник-

възстановка на обичая от 

самодейци при читалището 

 

 

 20.04.2019г. 

НЧ „Просвещение 1870”;. 

 Празничен благотворителен базар 

”Подари усмивка” 

 

26 .04.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Представление на самодейния 

театър при читалището. 

11.05.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Нощ на музеите 19.05.2019 г. ОИМ 

 Общоградско честване на деня на 

славянската писменост и култура 

шествие, изпращане на 

абитуриенти и  празничен концерт. 

24.05.2019 г. Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870” и 

учебните заведения 

 Световен ден без цигарен дим-

информационни витрини. 

31.05.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;. 

 Празничен спектакъл на ДГ 

”Брезица”, конкурс за рисунка на 

асфалт. 

31.05.2019 г. ДГ „Брезица“ 

 Честване 1-ви юни – деня на детето 01.06.2019 г. Община Брезник  

 Представление на гостуващ театър 

или концерт. 

07.06.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Граовския събор „Видовден” – 

организация и провеждане. 

Концертна програма. 

28-30.06.2019 г. Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870 

  Лятно кино 05.07.2019 г. до 

27.09.2019 г. всеки 

петък 

Лесопарк „Бърдо”  

 Представление на гостуващ театър 

или концерт. 

20.09.2018 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Изложба „Атонска светиня- 

дърворезбован напрестолен кръст 

10.2019 г. ОИМ 



от света гора 16-17 век“ 

 Честване на 150 години  -Класното 

училище 

Месец 10.2019 г. ОИМ 

 „Петковден” – честване духовния 

празник на Брезник 

14.10.2019 г. Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870” 

 Честване на 130 години от 

рождението на Стоян Миленков 

Месец 11.2019 г. ОИМ 

 Представяне на книга от местен 

автор 

… 10.2019г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 „Будители народни ” - тематична 

изложба 

28.10.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 Честване деня на народните 

будители- концерт. 

01.11.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”; и 

учебните заведения. 

 Честване на 134 г. от Сръбско-

българската война. Експедиция до 

паметника на загиналите във 

войната 1885 г. 

14.11.2019 г. Община Брезник 

НЧ „Просвещение 1870”  

 Честване Деня на християнското 

семейство 

21.11.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;. 

 Международен ден за борба със 

СПИН.Беседа с ученици. 

01.12.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”; 

Малък салон; 17.00 ч. 

 Граовска фолклорна вечер.  

 

03.12.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;. 

 Запалване на коледните светлини 

на града –коледно шоу с участието 

на самодейци. 

07.12.2019 г. Община Брезник и НЧ 

„Просвещение 1870” 

 „Зимните обредни празници” – 

беседа с ученици. 

20.12.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;. 

 Коледен концерт на самодейните 

колективи при читалището. 

 

22.12.2019 г. НЧ „Просвещение 1870”;  

 

 
 


