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ПРОГРАМА
ЗА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
І. Културни събития и прояви с национално значение
1. Отбелязване на 100 години от обявяването на Първата световна война.
1.1. Общински ученически рецитаторски конкурс.
1.2. Презентация „Поглед към историята”.
1.3. Други съпътстващи мероприятия – кътове, беседи.
o Организатори: Община Кайнарджа;
Читалищата в общината
o Време на провеждане: м. 04 - 07.2015г.
o Място на провеждане: Читалища, училища.
ІІ. Културни събития и прояви с регионално значение
1. Тринадесети фолклорен събор „Край чешмата под върбата”
o Организатори: Община Кайнарджа;
НЧ „Отец Паисий-1942”, с.Кайнарджа.
o Време на провеждане: 06.06.2015г.
o Място на провеждане: Околностите на Историческата чешма.
ІІІ. Културни събития и прояви с общинско значение
1.Десети общински събор на ромите.
o Организатори: Община Кайнарджа;
НЧ „Стефан Караджа -1943”, с.Средище.
o Време на провеждане: 08.04.2015г.
o Място на провеждане: площад - с.Средище
2. Маратон „Четяща България”.
o Организатори: Община Кайнарджа;
Читалищата от общината.
o Време на провеждане: 23.04.2015г.
o Място на провеждане: читалища, училища в общината.

3. Общински прегледи на художествената самодейност.
o Организатори: Община Кайнарджа;
НЧ „Отец Паисий-1942”, с.Кайнарджа.
o Време на провеждане: 30.04.2015г.
o Място на провеждане: площад – с.Кайнарджа
4. „На площада в новогодишната нощ”.
o Организатори: Община Кайнарджа;
НЧ „Отец Паисий-1942”, с.Кайнарджа.
o Време на провеждане: 31.12.2015г.
o Място на провеждане: площад – с.Кайнарджа
5. Фестивал за песни и танци на етносите
o Организатори: Община Кайнарджа;
НЧ „Родина”, с.Голеш
o Време на провеждане: до 15.06.2015г.
o Място на провеждане: площад – с.Кайнарджа

ІІІ. Кръгли годишнини.
1. 95 г. от рождението на Леда Гео Милева (1920 - 2013), българска писателка,
преводач и общественик /05.02./.
2. 210 г. от рождението на Ханс Кристиан Андерсен (1805 – 1875) датски писател,
известен най-вече със своите приказки /02.04./.
3. 115 г. от рождението на Антоан Дьо Сент-Екзюпери (1900–1944), френски
писател и летец /29.06./.
4. 165 г. от рождението на Иван Вазов (1850 – 1912), български народен поет,
писател и общественик /09.07./.
5. 215 г. от рождението на Петър Берон (1800 – 1871), български учен
енциклопедист с европейска известност.
6. 95 г. от рождението на Джани Родари (1920 – 1980), италиански писател, автор
на детска литература /23.10/.
7. 135 г. от рождението на Йордан Йовков (1880 – 1937), български писател и
Драматург /09.11/.
ІV. Събори /родови срещи/
1. 24 май /Спосовден/ - с.Каменци;
2. 24 май – с.Поп Русаново;
3. 2 юни - с.Войново;
4. 4 юни /Свети дух/- с.Кайнарджа;
5. 8 юни /Денят на освещаване на параклиса/- с.Господиново;
6. 23 юли – с.Зарник;
7. Последната седмица на октомври – с.Средище;
8. 27 октомври - с.Стрелково;
9. 1 ноември - с.Краново;
10. 7 ноември - с.Голеш;
11. 8 ноември - с.Полковник Чолаково;
12. 21 ноември - с.Светослав, с.Добруджанка.

V. Културни събития и прояви, присъстващи ежегодно в календара.


















Общоселски чествания на Бабинден - Ден на родилната помощ.
/читалищата от общината/
Отбелязване на Деня на лозаря.
/читалищата от общината/
Провеждане на кукерски празник.
/в с.Кайнарджа/
Конни надбягвания.
/на Тодоровден в с.Кайнарджа/
Тържествени концерти за националния празник на Република България.
Тържества, посветени на Международния ден на жената.
/читалищата от общината/
Отбелязване на Световния ден на планетата Земя.
/читалищата от общината/
Великденски прояви.
/читалищата от общината/
Отбелязване Деня на Европа.
Празнични концерти за 24 май.
/читалищата и училищата от общината/
Детски празник за Деня на детето.
/читалищата и училищата от общината/
„Моята градина” - фото-изложба.
/в с. Кайнарджа/
Отбелязване на Деня на Съединението и Деня на Независимостта.
/читалищата от общината/
Празнуване на „Байрям”.
Празничен концерт за хората от Трета възраст.
/в с. Кайнарджа, с. Средище, с. Войново/
Отбелязване Деня на народните будители.
/читалищата от общината/
Коледно-новогодишни празненства.
/читалищата от общината/
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