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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2019 Г. 
 

 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ 

 

м.януари 

С. Побит камък Вечер на приказките ОУ „Никола Й. 

Вапцаров” 

ou_pkamak@mail.bg  

0878/341 892 

 

13 януари 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

156 г. от рождението на Алеко 

Константинов, български писател, 

сатирик  и пътеписец (1863-1897) 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242  

 

19 февруари 

2019 г. 

 

   Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

146 год. от обесването на Васил 

Левски – витрина с книги и 

презентация 

 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

01 март 

2019 г. 

 

 

Репетиционна зала  в 

гр. Сърница 

Ден на любителското творчество и 

художествената самодейност – 

творческа среща на читалищните 

самодейци 

 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0896/887 220 

 

03 март 

2019 г. 

 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

 141 год. от Освобождението на 

България (1878) – презентация и 

витрина с книги 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница и СУ„Св.св. 

Кирил и Методий” гр. 

Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

м.март с. Медени поляни Празник на буквите ОУ „Георги С. Раковски” crangalov@abv.bg 

0878/623 153 

 

м.март 
С. Побит камък Ден на книгата ОУ „Никола Й. 

Вапцаров 

ou_pkamak@mail.bg 

0878/341 892 

 

м.април  
Гр. Сърница Ден на земята 

 

 

ДГ „МИР” t.sitova@abv.bg 

0899/918 436 

 

 

 

 

 

 

 

02 – 23 

април 

2019 г. 

 

 

  

 

 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

 

 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

 

 

„Книгата – вечният огън” – маратон 

на четенето:  

-  02.04.  – Международен ден на 

детската книга – маратон на четенето 

в библиотеката с деца от ДГ „Мир” 

гр. Сърница –  „В царството на 

приказките”; 

- 12.04- „Книжно парти”- с книгите 

на любими детски автори – маратон 

на четенето в библиотеката с 

ученици от началния курс на СУ 

„ Св.св. Кирил и Методий ” гр. 

Сърница. 

- 23.04. – Световен ден на книгата и 

авторското право – маратон на 

четенето в библиотеката с ученици от 

горния курс на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” гр. Сърница – „Да четем 

заедно”  

 

 

 

 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница, 

ДГ „Мир” 

гр. Сърница и 

СУ„Св.св. Кирил и 

Методий” 

гр. Сърница 

 

 

 

 

 

 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

 

07 април 

2019 г. 

 

 

ДГС „Селище” 

 

 

Седмица на гората –  поздравителен 

концерт от фолклорна група 

 „Дъбраш” при НЧ  „Просвета – 1947” 

гр. Сърница за ДГС „Селище” 

 

 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0896/887 220 

9 май 

2019 г. 

Гр. Сърница Ден на Европа – конкурс за есе на 

тема „Европа в моето Сърце” 

Община Сърница oksd@sarnitsa.bg 

0898/777670 
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24 май 

2019 г. 

 

СУ „Св.св. Кирил и 

Методий”- гр. 

Сърница 

Деня на Славянската писменост и  

култура   

СУ„ Св.св Кирил и 

Методий ” 

 

 

sou_sarnitsa@abv.bg 

089776880 

 

м. май 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „ Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

„ Ако искаш умен да растеш, книжки 

трябва да четеш! ” – първа среща на 

първокласници с библиотеката. 

Народно читалище 

 „ Просвета – 1947 ” 

гр. Сърница, СУ„ Св.св 

Кирил и Методий 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0897/869 780 

 

01 юни  

2019г. 

 

Гр. Сърница Ден на детето ДГ „МИР”, 

СУ„ Св.св Кирил и 

Методий 
 

t.sitova@abv.bg 

0899/918 436 

01 юни  

2019г. 

 

Гр. Сърница Конкурс за есе на тема „Животът ако 

беше детска приказка” 

Община Сърница oksd@sarnitsa.bg 

0898/777670 

02 юни 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

143 год. от гибелта на Христо Ботев – 

витрина с книги и беседа 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

м. юни 

2019 г. 

 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

Запознаване на учениците с най – 

интересните моменти от историята и 

бита на местния фолклор и традиции. 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница и СУ„Св.св. 

Кирил и Методий” гр. 

Сърница 

 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

09,10 и 11 

август 2019г. 

Гр. Сърница Традиционни културни Тържества- 

„СЪБОР- СЪРНИЦА 2019” 

Община Сърница oksd@sarnitsa.bg 

0886/579956 

 

м. август 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

„Вълшебно лято в библиотеката” – 

занимания по интереси на децата. 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0897/869 780 

06 

септември 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

134 год. от Съединението на България 

– символ на национално единство – 

витрина с книги и беседа 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

17 

септември 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

121 год. от рождението на поета 

Христо Смирненски - презентация 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

01 октомври 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

Ден на музиката, поезията и 

възрастните хора – музикално – 

поетична вечер 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

м. октомври 

2019 

Гр. Сърница Работилница за приказки ДГ „Мир” t.sitova@abv.bg 

0899/918 436 

 

01 ноември 

2019 г. 

Библиотеката  при 

НЧ „Просвета –1947” 

гр. Сърница 

 

Ден на народните будители – 

презентация и витрина с книги 

Народно читалище 

 „Просвета – 1947” 

гр. Сърница 

 

chitalishte.sarnica@abv.bg 

0895/790 242 

 

mailto:sou_sarnitsa@abv.bg

