КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР РАЙОН „ИСКЪР“ 2019 г.

№

ДЕЙНОСТ

СРОК
МЯСТО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

06.01.2019 г., 13 ч.,
ж к. „Дружба-1“, езерото

Район „Искър“ и
Дом на културата „Искър“

01.2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър”,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

М. ЯНУАРИ
1.

Богоявление - Богоявленски водосвет

2.

Зимни фолклорни традиции. Бабин ден.
Богоявление – ритуал.
Честване- Ден на българското кино.

3.

Йорданов ден -запознаване с традицията и присъствие на хвърлянето
на кръста на езерото в Дружба

януари 2019 г.

Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001“

19.02.2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър”,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

М. ФЕВРУАРИ
1.

Ритуал за Васил Левски
Международен ден на майчиния език - беседа
М. МАРТ
Изложба на мартенички. Баба Марта

1.

Концерт по повод националния празник и честването на 140 години
от Освобождението на България.
Честване на Деня на пролетта и Световния ден на поезията.

03.2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър”,
НЧ „Елин Пелин-1926“, .
Бусманци

Отбелязване на Световния ден на театъра..

2.

Концерт посветен на 3 март, Националния празник на Р. България

01.03.2019 г., 18.00 ч..
Концертна зала на ОКИ
„Искър“

Район „Искър“
Дом на културата „Искър“

3.

Участие в Национален конкурс „Орфеева дарба” .

4.

Шахматен турнир

март 2019
гр. София
Дом на културата „Искър“

Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001
Район „Искър“ и
Дом на културата „Искър“

М. АПРИЛ

1.

Международен ден на шегата
Четения и беседа по повод Международния ден на детската книга
Честване на Световен ден на книгата и авторското право
Танци и международен ден на танца
Мероприятия по повод Великденските фолклорни празници.
Великденско яйце.

2.

Седмица, посветена на Международния ден на детската литература

3.

Концерт „Китна Пролет

4.

„Вие сте нашето бъдеще” - Среща на кмета на район „Искър”,
г-н Ивайло Цеков, с ученици от випуск 2019 г.

5.

Детски фестивал, съвместно с район „Слатина“, „Подуяне“,
„Младост“ и други - „Да подкрепим толерантността с музика и
танци“.

6.

„ Хоро край езерото“

04.2019 г.

Район „Искър”,
НЧ „Елин Пелин-1926“, .
Бусманци

от 26 март до 2 април

Район „Искър“ и Дом на
културата „Искър“

04. – 10.04.2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001

04.2019 г.

Район „Искър”

Дом на културата „Искър”

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър“съвместно с
районите участници и
Дом на културата „Искър”
Район „Искър“
”

М. МАЙ
1.

Спортен празник на училищата в район „Искър”

Район „Искър”

Празник „С труд към храброст“ по случай Международния ден на
труда и Деня на храбростта и българската армия.
Отбелязване Международния ден на семейството.
2.

05.2019 г.

Отбелязване Международния ден на музеите.

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

Концерт по повод Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост.
3.

Възпроизвеждане на народния обичай „Лазаруване“ при езерото в жк.
„Дружба“ 1

4.

Седмица за опазване на околната среда

5.

Изявена личност на район „Искър“

6.

„ Хоро край езерото“

Езерото в жк.“Дружба“ 1
от 29 май до 2 юни
Дом на културата „Искър“

Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001“
Район „Искър”, съвместно
със сдружение „Дружба“
Район „Искър“
“

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър“
”

1 юни 2019г.,
жк.„Дружба“

Район „Искър“ и
Дом на културата „Искър“

М. ЮНИ
1.

2.

1-ви юни – Ден на детето

Междурайонен футболен турнир

юни

Местните комисии МКБППМН

Честване и игри - Международен ден на детето.
3.

4.

Почисти на Международния ден за опазване на околната среда.
Сприятелихме се – литературно четене по повод Международния ден
на приятелството.
102 години от рождението на Неделчо Бончев- български летец-

1 юни
с. Бусманци

Район „Искър”,
НЧ „Елин Пелин-1926“, с.
Бусманци

21.06. 2019 г.

Район „Искър“

изтребител
5.

„ Хоро край езерото“

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър“
”

16.07.2019 г.

Район „Искър“

М. ЮЛИ
1.
2.
3.

103 години Списаревски
Лято в читалището о библиотеката.

с. Бусманци

Международен ден на шахмата – турнир по шах.

юли – август

Организиране на летни игри на открито

4.

Еко-ваканция – творчески занимания на открито с екологична
насоченост за деца от района

5.

„ Хоро край езерото“

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци
Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001
Организация за
оползотворяване на
отпадъци от опаковки
Булекопак съвместно с
район „Искър“ и Дом на
културата „Искър“

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър“

М. АВГУСТ
1

Участие на самодейните състави на читалището в национални и
международни мероприятия.

2.

Еко ваканция - творчески занимания на открито с екологична
насоченост за деца от района

3.

„ Хоро край езерото“

август

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

август

Организация за
оползотворяване на
отпадъци от опаковки
Булекопак съвместно с
район „Искър“ и Дом на
културата „Искър“

парк „Езерото“, жк.“Дружба“
1

Район „Искър“

М. СЕПТЕМВРИ

1.

Организиране на конкурс за есе на тема „Съединението прави силата,
а независимостта...? по повод Деня на Съединението на Източна
Румелия и Княжество България (06.09. 2018г.) и Деня на
провъзгласяването на Независимостта на България.

2.

Тържествен концерт, посветен на Деня на София

3.

Отбелязване на Европейски ден на езиците.

4.

„ Хоро край езерото“

.09. 2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

17 септември 2019 г.,
жк. „Дружба“ 1

Район „Искър“ съвместно с
Дом на културата „Искър“,
НЧ. „Елин Пелин-1926“, с.
Бусманци и НМЧ „Георги
Минчев-2001“

09.2019 г
с. Бусманци

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър“

М. ОКТОМВРИ
Отбелязване на Международния ден на музиката.
1.

Групово рисуване по повод Празника на художниците.
„Да сглобиш макет“ – Празник на строители и архитекти.

2.

Участие в международен фолклорен фестивал: Малашево – „Пее и
танцува”.

3.

Футболен и волейболен турнир между училищата в район „Искър” за
„Купата на кмета”

4.

„ Хоро край езерото“

10.2019 г.
с. Бусманци

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

октомври 2019 г.
с. Малашево

Район „Искър” и
НМЧ „ Г. Минчев-2001
Район „Искър”

парк „Езерото“,
жк.“Дружба“ 1

Район „Искър

М.НОЕМВРИ
1.

1 ноември – Ден на народните будители

Дом на културата
„Искър“

Район „Искър“ и
Дом на културата „Искър“

11.2019 г. с. Бусманци

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

Отбелязване на Деня на народните будители
2.

Мероприятия по повод Деня на свободата на словото в България.
М. ДЕКЕМВРИ

1.

3 декември – Международен ден на инвалидите.
Концерт за Дружествата на инвалидите в район „Искър“

2.

Ще майсторим по повод Празника на занаятите.
Зимни фолклорни традиции.
Организиране на коледен концерт.

3.

Коледа в район „Искър“

4.

Коледен концерт на читалището “Коледна приказка”

Изготвил:
И.Спасова - гл. експерт „Образование и култура“

Клуб на инвалидите в
район „Искър“

с. Бусманци

Район „Искър“,
НМЧ „ Г. Минчев-2001“

Район „Искър“,
НЧ „Елин Пелин-1926“,
с. Бусманци

Дом на културата „Искър“

Район „Искър“ и Дом на
културата „Искър“

декември 2019 г

НМЧ „Георги Минчев-2001”
и
Арт и фолклорен център
„Нестия

Кмет на район „Искър“
Ивайло Цеков

