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КАЛЕНДАР ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ ПРЕЗ 2021 г. 

В ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 

ДАТА/ 

МЕСЕЦ 

МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 

ДЕЙНОСТ 

ОРГАНИЗАТОР/И СРЕДСТВА ОТ  ОБЩИНСКИ 

БЮДЖЕТ 2021 г. 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г. 

 

 

07.01.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

гр. Девин 

 

Народните 

читалища в 

общината 

 

 

Стоян Михайловски – 

165 от рождението – 

български поет, 

съратник, баснописец, 

общественик и политик 

 

 

 

Народно читалище  

„Родопска просвета -

1923” – гр. Девин 

 

Народните читалища в 

общината 

 

 

 

11.01.2021 
Училище 

с. Грохотно 

Международен ден на 

думата „Благодаря” 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 
 

 

12.01.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

гр. Девин 

Джек Лондон – 145 г. 

от рождението – 

американски писател 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” – гр. Девин 

 

 

 

 

12 - 15.01. 

2021 

 

 

 

Библиотека 

с. Брезе 

„Минало, настояще, 

бъдеще“ на с. Брезе -

среща – беседа с 

писателя - Константин 

Глушков. Представяне 

на книгата -„с. Брезе и 

неговите храмове“ 

 

 

Народно читалище 

„Асен Златаров - 

1945“ – с. Брезе 

 

 

 

 

13.01.2021 

 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

гр. Девин 

Тодор Каблешков – 

170 г. от рождението 

български 

революционер, 

участник в Априлското 

въстание, автор на 

„Кървавото писмо” 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” – гр. Девин 

 

 

16.01.2021 

НЧ 

с. Триград 

Битова вечерна тема 

„Край огнището “ 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

 с. Триград 

 

 

Януари 

 

 

 

18.01.2021 

 

 

НЧ 

с. Лясково 

 

 

Презентация 

с деца 

Библиотеката 

гр. Девин 

Отбелязване на 165 г. 

от рождението на 

Райна Княгиня – 

презентация 

 

Райна Княгиня – 165 г. 

от рождението – 

българска учителка,  

ушила знамето на 

Априлското въстание. 

Народно читалище 

„Просвета - 1942” 

с. Лясково 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета -

1923” – гр. Девин 

МКБППМН 

 

 

 

21.01.2021 

 

Народните 

читалища в 

общината 

 

 

 

 

 

Бабин Ден 

 

 

Народните читалища в 

общината 
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25.01.2021 

 

 

НЧ 

с. Триград 

Конкурс за най-хубава 

рисунка на тема „Зима 

в моето село” с 

учениците от ОУ „Иван 

Вазов”и децата от 

детската градина 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

27.01.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

Спортно състезание 

„Весела пързалка”с 

учениците от ОУ „Иван 

Вазов” 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

31.01.2021 

 

Библиотека 

с. Брезе 

„Зимна приказка“-

конкурс от детски 

рисунки. награди за 

най-красивите. 

Народно читалище 

„Асен Златаров - 

1945“ – с. Брезе 

МКБППМН 

 

 

Ежеседмично 

 

НЧ 

с. Триград 

 

Сбирка на членовете 

на клуб „Плетиво” 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

Ежеседмично 

 

НЧ 

с. Триград 

Продължаване на 

кампанията „Чети с 

мен”-работа с клуба” 

Приятели на книгата” 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

Януари 

 

гр. Девин, 

ЦПЛР - ОДК 

 

Изложба на тема 

„Зима е“ 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс 

МКБППМН 

гр. Девин 

  

 

Януари 

 

НЧ 

с. Беден 

„Назад във времето“ 

Спомени от миналото 

на Беден 

Народно читалище 

„Надежда - 1950“ 

с. Беден 

 

 

Януари 

 

 

НЧ 

с. Беден 

„Ръкоделие“ 

Изработка на различни 

изделия, от хартия 

Народно читалище 

„Надежда - 1950“ 

с. Беден 

 

 

Януари 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Подготовка, 

отпечатване и 

представяне на 

летописна книга на 

читалището. 

Народно читалище 

„Светлина - 1948” 

с. Гьоврен 

 

 

Януари 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

„За спомен от 

Родопите”-изработване 

на сувенири съвместно 

с деца от училището 

Народно читалище 

„Светлина - 1948” 

с. Гьоврен 

 

 

Януари 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Запознаване  на децата 

от подготвителната 

група към ДГ с 

дейността на 

библиотеката и 

услугите които 

предлага 

 

Народно читалище 

„Светлина - 1948” 

с. Гьоврен  

 

Януари 

 

НЧ 

с. Лясково 

Било ли е …? -  мост 

между поколенията –  

среща с най-старите 

хора в селото 

Народно читалище 

„Просвета - 1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Януари 

 

НЧ 

с. Лясково 

Детска 

любознателница 

„В царството на 

книгите“ 

Народно читалище 

„Просвета - 1942” 

с. Лясково 

МКБППМН 
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 г. 

 

 

02.02.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

Стоян Стойчев Русев 

/Дядо Благо/ - 155 г. 

от рождението – 

български детски 

писател. 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” – гр. Девин 

 

 

Февруари 

 

 

Народните 

читалища в 

общината, ЦОП 

„Слънчо“, 

Общински 

детски 

комплекс – гр. 

Девин 

Изработване на 

мартеници и картички 

 

Народните читалища в 

общината, ЦОП 

„Слънчо“, Общински 

детски комплекс – гр. 

Девин 

 

 

 

 

 

Февруари 

 

 

гр. Девин 

 

 

Благотворителен базар 

за мартеници 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“ 

гр. Девин 

 

 

08.02.2021 

 

НЧ 

с. Лясково 

Николай Хайтов и 

Родопа – литературна 

вечер с презентация и 

дискусия 

Народно читалище 

„Просвета – 1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Февруари 

 

НЧ 

с. Гьоврен   

 

Изработване на 

картичка  и натурални 

сапуни с 

етерични масла за мама 

Народно читалище 

„Светлина - 1948”, 

с. Гьоврен 

 

 

14.02.2021 

 

 

Народните 

читалища в 

общината 

 

Отбелязване на Деня 

на влюбените 

Народните читалища в 

общината 

 

 

Февруари 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

НЧ 

с. Селча 

НЧ 

с. Лясково 

 

Вечер на поезията 

под наслов „Вино и 

любов” 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

НЧ 

с. Селча 

НЧ 

с. Лясково 

 

 

 

 

 

18.02.2021 

   

Народните 

читалища, 

библиотеките и 

детски градини 

в общината 

 

 

Отбелязването на 

годишнина от 

обесването на Васил 

Левски 

-Кът за живота и 

делото на Васил Левски 

 -Изложба на книги за 

Васил Левски 

 

Народните читалища, 

библиотеките и 

детските градини в 

общината, Ученическо 

общежитие „Васил 

Левски“, ЦОП 

„Слънчо“- гр. Девин 

МКБППМН 

 

 

23.02.2021 
НЧ 

с. Осиково 

Баба Марта плете 

мартеници-изложба 

 

 

 

Народно Читалище 

„Съединение-2006” 

с. Осиково 
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24.02.2021 

 

 

 

 

Библиотека 

гр. Девин 

Библиотека 

с. Грохотно 

Вилхелм Грим – 235 г. 

от рождението – 

германски филолог и 

литератор, автор на 

приказки и поговорки. 

Да се направи конкурс 

с рисунки на деца от 

детските градини на 

тема: ”Приказен 

герой”, да се подредят 

в албум и да се подари 

на децата. 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” –гр. Девин 

 

МКБППМН 

 

24.02.2021 МКБППМН „Ден на розовата 

фланелка“ 

МКБППМН  

 

26.02.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

гр. Девин 

160г. от рождението на 

княз Фердинанд – 

обявил независимостта 

на България. 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” –гр. Девин 

 

 

 

28.02.2021 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

„Българската 

мартеница-сила, 

здраве и красота” 

Конкурс за най-хубава 

мартеница 

 

Народно читалище 

„Светлина-1948” 

с. Гьоврен 

 

 

 

 

 

28.02.2021 

 

 

 

НЧ  

с. Триград 

Здравна беседа в 

пенсионерския клуб 

„Здравословно хранене 

при диабет” 

Конкурс на тема  

„Какво знам за моя 

род” 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

Последната 

седмица на 

Февруари 

 

 

гр. Девин 

Работилничка за 

изработване 

подарък за мама – 

техника „Плъст” с 

вълна.                     

За ученици 1 – 4 

клас 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” –гр. Девин 

  

 

Февруари 

 

НЧ 

с. Лясково 

Конкурс  на  тема   

„Зимна приказка в 

Лясково – рисунки и 

снимки” 

Народно читалище 

„Просвета - 1942” 

с. Лясково 

МКБППМН 

 

МЕСЕЦ МАРТ 2021 г. 

НЧ 

с.Осиково 

Баба Марта плете 

мартеници-изложба 

Народно Читалище 

„Съединение-2006” 

с.Осиково 

Фанка Палигорова 

0885812719 

Даяна Паракосова 

0883425832 

 

 

 

01.03.2021 

Народните 

читалища в 

общината 

 

 

гр. Девин 

Отбелязване на 1 март 

„Ден на Самодееца и 

любителското 

художествено 

творчество” 

 Поставяне на паметна 

плоча Василка 

Герзилова 

 

Народните читалища в 

общината 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” – гр. Девин 

 

 

 

1 500 

01.03.2021 

Народните 

читалища и 

детски градини 

в общината 

Посрещане на Баба 

Марта, връзване и 

размяна на мартеници 

Народните читалища 

и детски градини в 

общината 
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01.03. 2021 

НЧ 

с. Лясково 

Доброволческа акция 

„Подари усмивка с 

мартеничка” 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

 

 

03.03.2021 

Народните 

читалища, 

библиотеките и 

детски градини 

в общината 

 

 

„143 години от 

Освобождението на 

България 

 

 

Народните читалища, 

библиотеките и детски 

градини в общината 

 

 

 

 

03.03.2021 

 

Площад  

„Игор Юруков“- 

гр. Девин 

Честване на 

националния празник 

Община Девин,  

Народните читалища 

и детски градини в 

общината 

 

 

 

Март 

НЧ 

с. Лясково 

Българийо, за тебе те 

умряха! 

Рецитал 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

 

 

 

 

08.03.2021 

 

Народните 

читалища, 

библиотеките и 

детски градини 

в общината 

 

гр. Девин,  

х-л „Орфей“ 

 

  

 „Международен ден на 

жената” 

 

Празничен концерт 

„Море от любов за 

мама“ 

 

Народните читалища, 

библиотеките и детски 

градини в общината 

 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс 

гр. Девин 

 

 

 

 

 

 

200 

 

14.03.2021 

 

НЧ 

с. Грохотно 

Изпълняване на 

обичай ежегоден 

„Посрещане на 

пролетта изпращане на 

зимата” с деца 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1949” 

с. Грохотно 

 

 

21.03.2021 

Народните 

читалища в 

общината 

„Световен ден на 

поезията“ 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

 с. Гьоврен    

 

 

22.03.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

 

Международен ден на 

водата 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

30.03.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

Индивидуална работа с 

начинаещи по 

елементарна 

компютърна 

грамотност 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

Март 

НЧ 

с. Гьоврен 

 

Здравословен календар 

Викторина „Полезни 

или не” 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

с. Гьоврен      

 

 

Март 

НЧ 

с. Лясково 

„Вечната и святата”  - 

програма за деня  на    

майката 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

 

Март 

НЧ 

с. Лясково 

„Баба Марта бързала” 

– конкурс  и  изложба 

на тема 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

 

Март 

НЧ 

с. Лясково 

Ритуал Къдене 

 „Наша марта” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 
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Март 

 

Центъра на 

с. Лясково 

 

Пролетна феерия – 

забавления за деца 

ОУ „Христо Ботев” 

и 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Март 

НЧ 

с. Лясково 

Презентация „Пътят на 

хартията” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Март 

 

 

Центъра на  

с. Лясково 

Да посадим добро– 

инициатива на 

доброволческа   група 

към читалището 

Доброволческа   група 

към Народно 

читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

Последната 

Събота на 

Март 

По домовете 

с. Грохотно 
Часът на Земята 

ОУ „Гео Милев“ - 

с. Грохотно 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 г. 

 

 

1-10.04. 

2021 

 

Народните 

читалища, 

детски градини 

и 

библиотеките в 

общината 

 

 

Библиотека 

Музейна 

сбирка 

гр. Девин 

 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

 

 

ДГ „Катя 

Ванчева“- с. 

Грохотно 

 

„Седмица на 

детската книга и 

изкуствата за деца” 

- Изложба на детска 

литература ; 

- Среща с детски 

писател ; 

- „Пътуващото 

куфарче” ; 

- Посещение на музея 

от деца и ученици 

- Най- добър млад 

читател; - награди – 

книги 

-130г. от рождението 

на Димчо Дебелянов -

Литературно четене 

- 135 години от 

рождението на Ран 

Босилек - представяне 

на живота и 

творчеството на 

писателя 

 

Народните читалища, 

детските градини и 

библиотеките в 

общината, Общински 

детски комплекс, 

МКБППМН 

 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” гр. Девин 

 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

 

 

Април 

Народните 

читалища в 

общината, 

 ЦПЛР-ОДК 

Народно 

читалище 

„Светлина -

1948” 

и Училището   

с. Гьоврен 

В двора на НЧ 

„Асен 

Златаров“ с. 

Брезе и около 

него 

 

„Седмица на гората“ 

 

Конкурс за рисунка: 

„Хора, пазете гората!“ 

 

Поход с ученици до 

местността „Вълчи 

камък”, Конкурс за 

рисунка 

 

Засаждане на дръвчета, 

почистване на района 

 

Народните читалища в 

общината,  

 

ЦПЛР-ОДК 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

и Училището   

с. Гьоврен 

 

НЧ „Асен Златаров“ с. 

Брезе 
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Април 

 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

”Да изчистим заедно”-

почистване на района 

около училището и 

читалището –

доброволци от 

читалището и 

училището 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

  с. Гьоврен  

 

 

Април 

Народните 

читалища в 

общината 

 

Ден на хумора и шегата  

 

Народните читалища в 

общината 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

гр. Девин 

 

 

 

Зелено училище 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс 

 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“  

гр. Девин 

 

07.04.2021 

 

НЧ 

с. Лясково 

Беседа  и презентация 

по повод 

Международния ден на 

здравето 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

10.04.2021 

 

Музейна сбирка 

гр. Девин 

155 г. от основаването 

на българското 

читалище в Цариград- 

тематична изложба 

 

 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

 

 

14.04.2021 

Тематична 

изложба 

 

Музейна сбирка 

200 г. от рождението 

на Георги Сава 

Раковски – български 

революционер, 

писател и публицист. 

 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

20.04.2021 Тематична 

изложба  

Библиотека 

145 г. от избухването 

на Априлското 

въстание  

 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр.Девин 

 

 

20.04.2021 

 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

Поход  до Чюкека –

наблюдение на 

Защитени видове 

животни 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  и 

Училището   

с. Гьоврен 

 

 

 

 

 

20.04.2021 

 

 

 

 

НЧ 

с. Триград 

Седмица на детската 

книга и изкуства- 

конкурс на рисунка по 

епизоди от любими 

детски произведения- 

учениците на ОУ „Иван 

Вазов” 

145 години от 

„Априлското 

възстание“- рецитал на 

патрония празник на 

училището 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

 с. Триград 

 

 

 

20-24.04. 

2021 

 

 

Библиотека 

с. Грохотно 

  Седмица на детската 

книга и авторското 

право-маратон на 

четенето- Грохотно 

чете Славейков-155 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948”, 

с. Грохотно 
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години от рождението 

на Пенчо Р. 

Славейков-български 

поет и преводач/1866-

1912/ 

 

 

 

 

22.04.2021 

 

 

 

НЧ 

 с. Гьоврен  

   Ден на Земята 

-Изложба „Да направим 

ненужното полезно” 

-Информационен ден за 

опазване на природата 

и ползата от 

рециклирането и 

правила при 

рециклирането 

  

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

Училище и 

ДГ „Радост“ 

 с. Гьоврен 

 

 

22.04.2021 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

Международен ден 

на Земята 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

 

 

22.04.2021 

НЧ  

с. Триград 

Отбелязване деня на 

земята 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

 

23.04.2021 

 

 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

 

НЧ 

с. Осиково 

Отбелязване на 

Международния ден на 

книгата 

 

Ден на книгата 

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

с. Гьоврен 

Народно Читалище 

„Съединение-2006” 

 с. Осиково 

 

 

25.04.2021 

Библиотека 

с. Селча 

Великденски празници 

„Конкурс и изложба от 

писани яйца” 

Народно читалище 

„Отец Паисий-1951” 

 с. Селча 

 

26.04.2021 ДГ „Здравец“- 

гр. Девин 

Седмица на гората ДГ „Здравец“ – гр. 

Девин 

 

 

27.04.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

155г. от рождението на 

Пенчо Славейков – 

поет и преводач. 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

 

Април 

 

НЧ  

с. Михалково 

 

Великден е  

Народно читалище 

„Родопска обнова - 

1938” с. Михалково 

 

 

 

Април 

  

НЧ 

 с. Гьоврен 

 

 Великденска изложба-

базар 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

и ДГ „Радост” 

с. Гьоврен 

 

 

 

Април 

 

 

гр. Девин 

 

 

Изложба на 

великденски яйца и 

картички 

Център за подкрепа 

за личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“ 

гр. Девин 

 

до 

30.04.2021г 

/районен 

кръг/ 

 

гр. Девин, 

ЦПЛР-ОДК 

 

Международен 

конкурс: 

„С очите си видях 

бедата“ 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс 

гр. Девин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излет в околностите на 

селото с учениците от 

кръжока „Лечебни 

растения“ 
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30.04.2021 

НЧ 

 с. Триград 

Подаряване на книжки 

на първокласниците за 

празника на буквите. 

 

155 години от  

рождението на Пенчо 

П. Славейков- 

презентация. 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

Април 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

 Ритуал за 

първокласници  

„Вече сме читатели”  

  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

 с. Гьоврен    

 

 

Април 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

 

Пролетен карнавал 

Парад на цветята 

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

и ОУ „Пейо Кр. 

Яворов“   

с. Гьоврен 

 

 

Април 

НЧ 

с. Гьоврен 

Среща на млади 

музиканти от района 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен 

 

 

Април 

НЧ 

 с. Гьоврен  

Конкурс за фотография 

„Моят роден край”    

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

Април 

НЧ 

 с. Гьоврен  

 Конкурс за  танци  

„Танцът е магия”,  

Гьоврен 2021 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен 

 

 

Април 

НЧ 

с. Лясково 

Изложба на  рисунки 

на тема „ Пролетта в 

Лясково” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

МКБППМН 

 

 

Април 

НЧ 

с. Лясково 

Конкурс „ Писано 

яйце, шарено” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

МКБППМН 

 

 

Април 

НЧ 

 с. Лясково 

Поетична вечер в 

библиотеката – 155 г. 

от рождението на 

Пенчо Славейков 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

МЕСЕЦ МАЙ 2021 г. 

 

01-03.05. 

2021 

Северна 

Македония 

Охрид 

Международен 

фолклорен фестивал 

„Охридски вълни” 

 

Йован Йоноски 

 

 

02.05.2021 

 

Библиотека 

с. Селча 

Въвеждане на най-

малките читатели  

В Библиотеката „Добре 

дошли в дома на 

книгата” 

 

Народно читалище  

„Отец Паисий-1951” 

с. Селча 

 

 

05.05.2021 

Тематична 

изложба 

Библиотека 

175г. от рождението на 

Хенрик Сенкевич - 

полски писател. 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

06.05.2021 

Народните 

читалища в 

общината  

 

Стадион 

гр. Девин 

Гергьовден-

общоградски 

празник 

 

Народните читалища в 

общината 

Община Девин 

и Общински детски 

комплекс-Девин 

 

 

3 000 
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06.05.2021 

Салона на  

НЧ 

с. Грохотно 

6 май ежегоден обичай 

„Адралез”-вадене на 

китки 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

 

06.05.2021 

 

 

 

Центъра на  

с. Брезе 

 

 

Традиционен 

празник 

Кмета, читалищното 

настоятелство, 

секретаря, 

доброволци 

 

1 000 

 

06.05.2021 

НЧ  

с. Триград 

Участие на празника на 

с. Кожари - концерт 

6 май. 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

06.05.2021 

НЧ 

с. Лясково 

Люшнали се люлки – 

битова програма за 

Гергьовден 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

08.05.2021 

СУ „Христо 

Ботев“- гр. 

Девин 

Ден на ученическото 

самоуправление 

СУ „Христо Ботев“- гр. 

Девин, Община Девин 

 

 

 

09.05.2021 

  ОУ „Гео 

Милев“ 

с. Грохотно 

 НЧ 

с. Гьоврен  

НЧ  

с. Триград 

Ден на Европа 

Откриване на изложба 

с рисунки на децата  по 

рисуване „ Родопски 

багри“ 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

12.05.2021 

Библиотеките и 

народните 

читалища в 

общината 

„Ден на библиотекаря”  

 

 

Библиотеките и 

народните читалища в 

общината 

 

 

Май 

НЧ 

 с. Лясково 

Вълшебна феерия – 

Приказен карнавал 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

 

Май 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

Майски празници 

-Гергьовден 

-Ден на Европа 

-Мероприятия, 

посветени на 24 май 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен  

 

 

 

 

Май 

 

 

гр. Девин,  

ЦПЛР-ОДК 

 

 

Конкурс за детска 

рисунка: „Детство мое“ 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923“ 

гр. Девин 

 

Май  

 НЧ 

 с. Гьоврен  

Ден на буквите 

 

Знаещите палавници 

ОУ „Пейо Кр. Яворов“ 

и 

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

 с. Гьоврен 
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Май 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

  „Библиотекар за един 

ден” и Ден на 

отворените врати- 

участват ученици от ОУ 

„Пейо Яворов”  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

и 

ОУ „Пейо Кр. Яворов“ 

с. Гьоврен  

 

15.05.2021 гр. Девин Изпращане на 

абитуриенти 

СУ „Христо Ботев“ и 

ПГЕ „А.С. Попов“, гр. 

Девин 

500 

 

14-18.05. 

2021 

 

 

Велико Търново 

 

Български национален 

фестивал по фолклор 

 

ЕАФФ 

 

 

Май 

 

гр. Велико 

Търново 

Мъжка фолклорна 

група-участие 

Международния 

Старопланински събор 

/Балкан фолк/ 

Европейска асоциация 

на фолклорните 

фестивали и  

общ. Велико Търново 

 

 

 

18.05.2021 

 

Музейна сбирка 

с. Грохотно 

Международен ден за 

опазване на 

паметниците на 

културата- отворени 

врати на музейната 

сбирка 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

19.05.2021 Музейна сбирка 

гр. Девин 

„Европейска нощ на 

музеите” – отворени 

врати 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

 

 

 

22.05.2021 

 

 

НЧ 

 с. Триград 

 Междунареден ден за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие- поход 

и беседване с 

кръжочниците по 

билкарство. 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

23.05.2021 

 
с. Лясково 

Мой роден край – урок 

по родолюбие 

 

 

 

ОУ „Христо Ботев” – с. 

Лясково 

и 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

гр. Девин 

Среща на изявени 

читалищни и просветни 

дейци от гр. Девин по 

случай Деня на 

славянската писменост 

и култура с кмета на 

Общината 

Община Девин,  

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923“ 

гр. Девин 
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24.05.2021 

 

 

 

 

 

 

Площад „Игор 

Юруков“ - гр. 

Девин 

 

 

 

 

Дом на 

културата 

гр. Девин 

НЧ 

 

 

гр. Девин 

 

 

с. Лясково 

 

 

кв. Настан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народните 

читалища в 

общината 

 

 

Участие на 

самодейците в 

празничен концерт по 

случай „Ден на светите 

братя Кирил и 

Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и 

на славянската 

книжовност” 

 

- 150 г. от рождението 

на Панайот Пипков – 

български композитор, 

автор на химна „Върви 

народе възродени”. 

 

Среща на кмета на 

общината с действащи 

и пенсионирани 

учители 

 

24 май – презентация 

 

Патронен празник на 

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“- кв. Настан 

и участие на 

самодейните 

състави на 

традиционния 

празник на кв. 

Настан 

„Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и 

на славянската 

книжовност” 

 

 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

Община Девин, 

 ДГ „Здравец“ – гр. 

Девин 

Община Девин 

съвместно с 

 

 

Народно читалище 

Родопска просвета-

1923” гр. Девин 

Община Девин 

 

гр. Девин 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

Основно училище 

„Кирил и Методий“- 

кв. Настан 

Народно читалище 

„Възражение-1949” 

кв. Настан 

 

 

 

Народните читалища 

в общината 

 

 

 

 

1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

25.05.2021 Тематична 

изложба 

Библиотека 

145г. от рождението на 

Иван Христов Кирилов- 

драматург, белетрист, 

автор на творби за 

деца. 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

 

29.05.2021 

Музейна сбирка 

или 

репетиционна 

зала 

гр. Девин 

 

Концертна програма на 

участниците в 

класовете по английски 

и пиано 

 

Народно читалище 

„Родопско просвета -

1923” гр. Девин 

 

 

30.05.2021 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Билките по околностите 

на селото - хербари  

Народно читалище  

„Светлина-1948”  

с. Гьоврен 

  

 

31.05.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

Световен ден за борба 

против 

тютюнопушенето- 

беседа с учениците 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

МКБППМН 
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Май 

 

Центъра  на  

с. Лясково 

Еко-фешън – модно 

ревю с дрехи 

изработени от  

найлонови торбички, 

капачки, листа и др. 

Доброволческа   група 

към  

Народно читалище 

”Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

Последната 

Сряда на 

Май 

Училище  

с. Грохотно 

Световен ден на 

предизвикателството 

„ОУ Гео Милев” 

с. Грохотно 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 2021 г. 

 

 

 

 

01.06.2021 

 

 

Сцена пред Дом 

на културата 

 

гр. Девин 

 

 

„MasterChef Junior“ 

 

Детски кулинарен 

фестивал 

Община Девин,  

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923“  

Детски градини 

ЦОП „Слънчо“ гр. 

Девин 

2 000 

 

 

01.06.2021 

 

 

Народни 

читалища, 

библиотеки и 

училища в 

общината 

„1 юни –Международен 

ден на детето“ 

 

Народни читалища, 

библиотеки и училища 

в общината 

 

 

02.06.2021 

 

 

 

гр. Девин 

с. Лясково 

 

Народни 

читалища, 

библиотеки и 

училища в 

общината 

 

НЧ 

 с. Михалково 

Ден на Ботев-Патронен 

празник 

 

 

Отбелязване деня на 

Ботев и загиналите за 

свободата на България 

 

 

Изложба за деня на 

Ботев 

СУ „Христо Ботев“-

Девин и ОУ „Христо 

Ботев“ - Лясково 

 

Народни читалища, 

библиотеки и училища 

в общината 

 

Народно читалище 

„Родопска обнова - 

1938” с. Михалково 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

5- юни Международен 

ден за опазване на 

околната среда 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

03-07.06. 

2021 

Хисаря IX Балкански 

шампионат по фолклор 

„Евро фолк – Жива 

вода 2020” 

ЕАФФ  

18,19 и 

20.06.2021 
гр. Девин „Девин денс фест“ гр. Девин 

 

 

21.06.2021 

 

Сцена пред 

дома на 

културата 

гр. Девин 

„Еньовден”- фестивал 

на билките, цветята и 

еко продуктите от 

Родопите 

 

Народно читалище 

”Родопска просвета-

1923” 

гр. Девин 
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24.06.2021 

Народни 

читалища в 

общината 

„Еньовден“ 
Народни читалища в 

общината 

 

 

 

26.06.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

 
26 юни- международен 

ден за борбата с 

наркоманията 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

МКБППМН 

 

 

 

27.06.2021 

 

 

НЧ 

с. Триград 

Отбелязване на 155 

години от рождението 

на Стоян Попов „ Чичо 

Стоян“- посещение на 

детската градина- деца 

четат на деца 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

27-28.06. 

2021 

Центъра 

с. Брезе 

Родова среща-

празнична програма от 

битова група „Славей“ 

Кмета, секретаря, 

самодейци 

 

 

 

30.06.2021 

 

 НЧ 

с. Гьоврен   

Празник "Да съхраним 

българския дух на 

нашите деди", изложба 

на местно изработени 

ястия 

 

 Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

30.06.2021 
НЧ 

с. Триград 

Литературно четене 

посветено на 171 

години от рождението 

на Иван Вазов 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

с. Триград 

 

Юни   

Вълчи камък 

с. Гьоврен 

Състезание по 

туристическо 

ориентиране на 

територията на селото 

и околността 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 и ТД „Зелена долина”    

 

 

 

Юни 

НЧ 

 „Светлина -

1948” 

с. Гьоврен    

Концертна изява 

в фолклорен 

международен 

фестивал 

НЧ 

„Светлина -1948” 

с. Гьоврен 

 

 

Юни 

Народните 

читалища в 

общината 

Гостуване на събори в 

съседни села 

Народните читалища в 

общината 

 

 

Юни 

Библиотеката      

на 

НЧ с. Лясково 

„Библиотекар за един 

ден" 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

  

 

Юни 

 

с. Лясково,  

гр. Асеновград 

Родова среща м/у  

селата Лясково, 

Девинско и  Лясково , 

Асеновград 

 

Кметство Лясково, 

Асеновград 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г. 

 

01–31.07 

2021 

 

НЧ 

с. Селча 

Летни занимания с 

деца 

-Пеем, играем, 

рисуваме и се 

забавляваме в 

библиотеката 

Народно читалище 

„Отец Паисий-1951” 

с. Селча 

 

 

08.07.2021 

Сцена пред 

дома на 

културата 

Обичай „Родопска 

сватба”-с деца от 

кръжока по сценично 

изкуство при 

читалището 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” гр. Девин 
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08.07.2021 

 

 

Библиотека 

с. Грохотно 

Поуки „Помисли 

отговори” 

Четене на басни от 

Лафонтен 400 години 

от рождението на 

Лафонтен-френски 

баснописец/1621-

1658/ 

 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

 

 

15.07.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

Лятно училище по 

български  и руски 

език с учениците от ОУ 

„Ив. Вазов” – 1-8 клас. 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

 с. Триград 

 

 

 

 

28.07.2021 

 

 

 

НЧ 

с. Триград 

Басните на Лафонтен- 

драматизация с 

децата- посветена на 

400 години от 

рождението на автора 

Събиране на билки с 

кръжонцниците. 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

31.07.2021 с. Триград 

 

„Орфически мистерии“ 

и празник на селото 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  и 

кметство 

         с. Триград 

 

1 000 

 

 

 

Юли 

 

 

 

 

гр. Девин 

 

 

 

Забавно лято 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“  

гр. Девин 

МКБППМН 

 

 

Юли, 

Август, 

Септември 

 

с. Брезе 

Участие на битова 

група „Славей“ на 

национални и 

международни 

фестивали 

 

Секретаря 

 

Всеки 

вторник -

Юли месец 

Библиотека 

с. Грохотно 

Забавно лятно четене-

„Читалня под небето” 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Гьоврен       

 

Лятно детско парти- 

покана на фокусник  

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен   

 

Юли 

/първа 

седмица/ 

НЧ 

с. Гьоврен 

Деца четат на деца - 

презентация на 

приказки  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

    с. Гьоврен   

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Участие на самодейните 

състави в 

Летния празник на 

Девин   

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

с. Гьоврен   

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Участие в  

международен конкурс 

Велико Търново  

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

с. Гьоврен   

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Гьоврен     

 

Рисунка на плочки пред 

читалището 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

 с. Гьоврен   
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Юли 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

 

Веселие по-случай 

Курбан-Байрям 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

с. Гьоврен   

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Лясково 

Битова  програма -  

„Залюбих  майчо, 

загалих” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” с. 

Лясково 

 

 

Юли НЧ 

с. Лясково 

Конкурс и 

фотоизложба на тема 

„Лясково – мое  родно 

село” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Юли 

НЧ 

с. Лясково 

135 г. от рождението 

на Дора Габе 

 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Юли 

НЧ 

с. Лясково 

Презентация на 

„Безопасно сърфиране” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Юли 

 

НЧ 

с. Лясково 

 

„С книга сред 

природата” 

Доброволческа   група 

към  

Народно читалище  

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Юли 

 

 

Рожен 

Участие на самодейните 

състави на събора на 

Народното творчество и 

Животновъдство 

”Наследство в 

бъдещето” 

 

 

Община Смолян 

 

 

 

Юли-Август 

 

 

НЧ 

с. Стоманево 

Летни занимания с 

деца-пеем, играем, 

рисуваме и се 

забавляваме в 

библиотеката 

 

 

Народно читалище 

”Светлина-1946” 

 с. Стоманево 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 г. 

 

01.08.2021 

 

с. Грохотно 

 

Празник на селото Кметство с. Грохотно 1 000 

 

01-31.08. 

2021 

Библиотеката 

с. Брезе 

Рисуваме, играем и се 

забавляваме-детска 

занималня 

Секретаря, децата 

 

 

07.08.2021 

Местността 

„Давидово” 

с. Селча 

Традиционния 

празник на селото 

Кметство и 

Читалище 1 000 

 

07.08.2021 

НЧ 

с. Триград 

Възпроизвеждане на 

обичая „Среде лято” 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

09-11.08. 

2021  

Девин Празник на Девин и 

Минералната вода 

 

Община Девин 

1 100 

10-30.08. 

2021 

Музейна сбирка 

гр. Девин 

Изложба живопис на 

местен или друг 

художник 

Народно читалище 

”Родопска просвета-

1923” гр. Девин 

 



17 

 

 

 

 

12.08.2021 

 

 

 

гр. Девин, парк 

„Острова“ 

 

 

Международен ден на 

младите хора- парти 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“  

гр. Девин 

 

14.08.2021 

с. Лясково 

 

НЧ и Кметство  

с. Беден 

Традиционния 

празник на село 

Лясково 

 

Празник на село 

Беден 

 

 

Кметство и читалище 

с. Лясково 

 

Народно Читалище 

„Надежда-1950” 

с. Беден 

 

1 000 

 

 

1 000 

 

20.08.2021 

 

НЧ 

 с. Триград 

135 - години от 

рождението на Дора 

Габе - колективно 

четене на открито 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

с. Триград 

 

 

 

21.08.2021 

 

НЧ 

с. Стоманево 

 

 

с. Чуруково 

Традиционен 

емблематичен 

празник на селото 

под наслов „Род до 

род, корен до корен” 

Традиционния 

празник на селото 

Кметство и 

Народно читалище 

„Светлина-1946” 

с. Стоманево 

 

Кметство с. Чуруково 

 

800 

 

 

 

400 

 

 

 

28.08.2021 

 

 

Библиотека 

с. Грохотно 

Четене на римушки на 

деца до 3 години и 

родители от Дора Габе 

със цел ранно детско 

развитие чрез четене -

135 години от 

рождението на Дора 

Габе/1886-1983/ 

 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

28.08.2021 

с. Михалково 

 

 

 

с. Осиково 

Празник на селото 

 

 

 

Празник на селото и 

ягодата 

Кметство с. 

Михалково 

Народно читалище 

„Родопска обнова-

1938”с.Михалково и 

Кметство Михалково 

 

Народно Читалище 

„Съединение-2006” 

и  

Кметството  

с. Осиково 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

1 000 

 

 

 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

НЧ 

с. Триград 

Вечер на талантите- 

литературно музикална 

програма от местните и 

гостуващите деца. 

Презентация на тема 

„Забележителностите 

на Триград“ с 

гостуващите деца и 

възрастни хора. 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 
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Конкурс за написване 

на съчинение на тема „ 

С какво ще запомня 

тази лятна ваканция“. 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

гр. Девин 

 

 

 

Забавно лято 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“ 

гр. Девин 

МКБППМН 

 

 

Август 

 

гр. Копривщица 

Участие на ХIII 

НСБНТ 

„Копривщица”2021 

Народно читалище 

„Възражение -1949” 

кв. Настан 

 

 

Юли, Август, 

Септември с. Брезе 

Участие на битова 

група „Славей“ на 

национални и 

международни 

фестивали 

 

Секретаря 

 

Всеки 

вторник -

август 

месец 

 

Библиотека 

с. Грохотно 

Чети под слънцето 

твори в библиотеката 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

Август  

НЧ 

с. Гьоврен     

Спортен ден "Здрав 

дух, здраво тяло" - 

фитнес зала към 

читалището - 

презентация за пилатес 

упражнения   

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен   

 

Август  

НЧ 

с. Гьоврен         

 

Лятно изложение "От 

нивата до трапезата"  

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

с. Гьоврен     

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Гьоврен         

Зажънване- стара 

традиция за лично 

производство на 

пшеница и брашно 

Народно читалище 

„Светлина -1948”    

с. Гьоврен   

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Гьоврен        

12 август – 

Международен ден на 

младите хора   – 

младежко парти 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

   с.Гьоврен   

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Гьоврен        

Празник на ТД "Зелена 

долина" - изложба 

"Дарове на природата" 

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

с. Гьоврен   

 

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Гьоврен        

Участия на празници и  

международни 

фестивали със 

самодейците 

 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен   

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Лясково 

Най-красива рисунка 

на тема 

„Лятна ваканция” 

 

 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 
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Август 

 

НЧ 

с. Лясково 

Моето лято в 

библиотеката 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Август 

 

НЧ 

с. Лясково 

„Бързо, лесно, вкусно“ 

с децата от Детска 

любознателница 

Народно читалище 

„Просвета-1942”  

с. Лясково 

 

 

 

 

Юли-Август 

 

НЧ 

с. Стоманево 

Летни занимания с 

деца-пеем, играем, 

рисуваме и се 

забавляваме в 

библиотеката 

 

Народно читалище 

„Светлина -1946”  

с. Стоманево 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

04.09.2021 

 

с. Кестен 

 

Празник на село 

Кестен 

 

Кметство с. Кестен 

 

600 

05.09.2021 с. Жребево Празник на село 

Жребево 

Кметство с. Жребево 
600 

 

06.09.2021 

Народните 

читалища в 

общината 

6 септември- 131 

години от 

Съединението на 

България 

 

Народните читалища в 

общината 

 

 

 

14.09.2021 

 

НЧ 

 с. Триград 

Вечерен празник на 

плодородието- 

кулинарно състезание 

за най- вкусно местно 

ястие. 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

15.09.2021 

 

 

гр. Девин и 

населените 

места 

 

 

Центъра 

с. Брезе 

 

НЧ 

с. Гьоврен   

Откриване на новата 

2021/2022 учебна 

година 

Изпращане на децата 

от селото в гр. Девин 

за първия учебен ден 

 

Откриване на учебната 

година в читалището 

 

гр. Девин и 

населените места 

 

Кмета, секретаря, 

родители 

 

ОУ „Гео Милев“ – 

 с. Гьоврен 

 

 

17.09.2021 

 

Библиотеката 

с. Брезе 

135години от 

рождението на Дора 

Габе-българска 

писателка и 

преводачка 

 

Секретаря 

 

 

 

 

21.09.2021 

Училище 

с. Грохотно 

Международен ден на 

пира 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

 

 

 

22.09.2021 

Народните 

читалища в 

общината 

22 септември- Ден на 

независимостта на 

България 

Народните читалища в 

общината 

 

 

25.09.2021 с. Гьоврен Традиционен 

празник на селото 
Кметство с. Гьоврен 

1 000 

 

26.09.2021 

Библиотеката 

с. Брезе 

135 години от 

рождението на Ран 

Босилек-български 

писател, поет, 

превода. Четене на 

Секретаря 
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приказките   -„Бързата 

работа-срам за 

майстора, 

-“Умното овчарче“ 

26.09.2021 

 

Библиотека 

с. Грохотно 

Четем и рисуваме 

любим приказен герой 

с ученици от 

произведенията на Ран 

Босилек по случай 135 

години от рождението 

на Ран Босилек-

български писател, 

поет и преводач/1886-

1958/ 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1949” 

с. Грохотно 

 

 

26.09.2021 

Училище 

с. Грохотно 

Европейски ден на 

езиците 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

 

 

 

27.09.2021 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

 

Изложба от природни 

материали 

"Пъстра есен" 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 и ДГ „Радост“  

 с. Гьоврен 

 

 

 

 

 

30.09.2021 

 

 

 

НЧ  

с. Триград 

Среща и разговор и 

представяне на 

производителите на 

местни еко-продукти. 

 

135 години от 

рождението на Ран 

Босилек- литературно 

четене. 

 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

Септември 

 

НЧ 

с. Гьоврен    

   Семинар на тема: 

„Културна интеграция. 

   Толерантност в 

културните процеси” 

   

Народно читалище 

„Светлина -1948”и 

Училище  

с. Гьоврен 

 

 

 

Септември 

 

 

с. Лясково 

Цар Кулинар – 

кулинарна изложба-  

конкурс  на   

популярни  местни 

ястия 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

и 

 Кметство  

с. Лясково 

 

 

Септември 

Библиотеката 

на  

с. Лясково 

Литературна вечер -   

100 г. от смъртта на 

Иван Вазов 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Септември 

НЧ 

с. Лясково 

Шоу програма – 22  

години клуб „Млади 

таланти” 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Септември 

НЧ 

с. Лясково 

Изложба на  

апликации   и колажи 

на тема „Подзиме” 

 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

Септември Неделино Национален фолклорен 

фестивал 

Община Неделино  

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 г. 

 

01.10.2021 

 

НЧ 

с. Селча 

„Златна Възраст – 

Тържество по случай 

деня на възрастните 

хора” 

Народно читалище 

„Отец Паисий-1951” 

с. Селча 
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01.10.2021 

НЧ 

с. Грохотно 

Световен ден на 

възрастните хора 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно  

 

 

 

01.10.2021 

 

 

с. Грохотно 

1 октомври-Ден на 

възрастните гостуване 

при възрастните в 

домовете им  и  

уважени с подаръци 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

 

 

01.10.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

Отбелязване деня на 

възрастните хора, 

празнуване на златни 

сватби, посещение на 

дълголетници 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

07,08 и 

09.10.2021 

гр. Девин Фестивал „Чуйте 

Девин“ 

гр. Девин 
3 000 

08-

09.10.2021 гр. Девин 

109 години от 

Освобождението на 

град Девин и региона 

Община Девин 4 000 

10.10-

30.10.2021 

Музейна сбирка 

гр. Девин 

Фотоконкурс с ученици 

на тема: „Моят роден 

край” 

Народно читалище 

”Родопска просвета-

1923” гр. Девин 

МКБППМН 

 

 

20.10.2021 

НЧ 

с. Триград 
Международен ден за 

борба с остеопорозата 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

30.10.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

Среща на самодейците 

с учениците с цел 

запознаване с 

особеностите на 

местния фолклор 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

31.10.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

100 години от 

рождението на Николай 

Зидаров- презентация с 

учениците от ОУ „Иван 

Вазов“ 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

Октомври 

 

 

Библиотеката 

с. Брезе 

Изработване на пана, 

картички с природни 

материали-шишарки, 

есенни листа 

Секретаря и децата от 

кръжок „Сръчни ръце“ 

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Участие на самодейните 

състави на празника 

на гр. Девин  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

21.10.-109 г. от 

Освобождението на 

Родопите от Османско 

владичество  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Есенен празник 

-Детски празник с 

костюми, изработен от 

децата 

-Конкурс за най-

интересна есенна 

украса 

 

Детска градина  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

  

Ден на възрастните 

хора посещение на 

старите хора от с 

.Кестен с малки 

символични 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен   
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подаръчета. 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Изложба –„ Родопски 

занаятчии” 

В музейната сбирка 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен   

Национална седмица на 

четенето-литературни 

четения в библиотеката  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

 

Октомври 

 

 НЧ 

с. Гьоврен 

 

Прожекция на 

анимационен филм 

  

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен  

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Отбелязване Световния 

ден на музиката – 

презентация  

Народно читалище 

„Светлина -1948”   

с. Гьоврен  

  

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Лясково 

”Златна възраст”- 

Тържество  по случай 

деня на възрастните 

хора 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Лясково 

109 г. от 

Освобождението на 

Смолянския край 

(1912) – презентация 

Народно читалище  

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Лясково 

 

От бабината ракла – 

тематична вечер за  

лясковската носия 

Доброволческа   група 

към  

Народно читалище „ 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Октомври 

 

НЧ 

с. Лясково 

Национален ден за 

благотворителност-

благотворителна 

кампания 

Доброволческа   група 

към  

Народно читалище  

„Просвета-1942”  

с. Лясково  

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г. 

01.11.2021 

Община Девин, 

Детските 

градини 

Народните 

читалища 

„Ден на народните 

будители“ 

Община Девин, 

Детски градини, 

Народните читалища, 

МКБППМН 

 

 

02.11.2021 Библиотека 

с. Селча 

Отворени врати в 

библиотеката 

Библиотекар за един 

ден 

Народно читалище 

„Отец Паисий-1951”  

с. Селча 

 

 

 

15.11.2021 

 

НЧ 

с. Триград 

Вечер посветена на 

ръчното плетиво- 

търсене на модели по 

интернет и изучаване 

на техники за плетене. 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

16.11.2020 
Училище 

с. Грохотно 

Международен ден на 

Толерантността 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

МКБППМН 

 

 

20.11.2021 

Зала „Европа” 

на хотел 

„Орфей” 

гр. Девин 

„Листа от календара”- 

вечер на юбилярите на 

читалището 

 

 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” гр. Девин 
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21.11.2021 ДГ „Здравец“ – 

гр. Девин 

Ден на християнското 

семейство 

ДГ „Здравец“ – гр. 

Девин 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2021 

 

 

 

Центъра на  

с. Триград 

 

 

 

 

 

НЧ  

с. Триград 

„ В работилницата на 

Дядо Коледа”- 

изработване на 

сурвачки, играчки за 

елхата в центъра на 

селото с родители и 

ученици 

Общоселска седянка и 

разказване на 

приказки за 

колуканджури- обичая 

„Сеене на арпо“ 

195 години от 

рождението на Карло 

Калоди- колективно 

четене с учениците 

 

 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936” 

 с. Триград 

 

 

 

 

Ноември 

 

 

 

гр. Девин 

 

 

 

Ден на моето семейство 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“  

гр. Девин 

 

Ноември  

 с. Гьоврен 

  

Музеен урок, посветен 

на народните будители 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен   

 

 

Ноември 

 

НЧ 

с. Гьоврен    

Моето първо посещение 

в библиотека – 

колективни посещения 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен  

 

 

 

Ноември 

 

НЧ 

с. Гьоврен    

Информационно табло 

със снимки и изложба 

на рисунки 

„Как се забавляваме 

лятото” 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен 

 

 

Ноември 

 

НЧ 

с. Гьоврен    

Представяне на книга – 

„Слънчев буквар“ от 

Йордан Йорданов и 

Анета Василева 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

Ноември НЧ 

с. Гьоврен    

17 години от смъртта 

на Йордан Радичков 

/1929-2004/ 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен 

 

 

Ноември 

 НЧ 

с. Гьоврен   

Есента дойде – 

изработване на фигури 

от есенни листа. 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

с. Гьоврен  

 

 

Ноември 

 

НЧ 

с. Лясково 

Не светилник – огнище 

да бъде Читалището  -   

деня на  будителите 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

 

Ноември 

 

НЧ 

с. Лясково 

Страници от живата 

история на Лясково – 

среща  между 

поколенията 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Ноември 

НЧ 

с. Лясково 
Отбелязване на деня на 

семейството 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 
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Ноември 

НЧ 

с. Лясково 

Детска любознателница 

– Фокус – Мокус – 

демонстрации на 

фокуси 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

Ноември 

НЧ 

с. Лясково 

Време за игри и 

забавления 

„В царството на 

книгите“ 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

с. Лясково 

 

 

 

Ноември 

 

 

НЧ 

с. Стоманево 

Продължава работата 

на клуба за 

съхраняване на 

традиционни занаяти и 

обичаи характерни за 

селото ни 

 

Народно читалище 

„Светлина-1946”  

с. Стоманево 

 

 

Ноември 

НЧ  

с. Михалково 

Презентация на деня на 

Будителите 

Народно читалище 

„Родопска обнова-

1938”с. Михалково  

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

НЧ 

с. Гьоврен    
17 години от смъртта 

на Йордан Радичков 

/1929-2004г./ 

Народно читалище 

„Светлина -1948”  

 с. Гьоврен 

МКБППМН 

01.12.2021 гр. Девин Запалване на 

Коледната елха 

гр. Девин 1 000 

 

 

03.12.2021 

 

 

НЧ  

с. Триград 

Съвместно с клуба на 

инвалидите да 

организираме празник 

за хората с 

неравностойно 

положение 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

 

 

15.12.2021 

 

 

 

НЧ  

с. Триград 

Конкурс за най - 

красива сурвачка, 

изложба на сурвачки¸ 

конкурс на рисунки на 

теми „Коледа в моето 

семейство” и            

 „Коледа в гората” 

 

 

 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

 

 

 

 

15–23.12. 

2021 

 

 

 

 

 

НЧ 

с. Селча 

Коледни и новогодишни 

тържества -поредица от 

инициативи/конкурси 

Изложби и концерти. 

През 2021 година 

Женска група за 

народно пеене при 

читалището ще 

вземе участие в местни 

празници, празници от 

общински и регионален 

характер ,фестивали от 

национално, 

национално с 

международно участие 

и международно 

 

 

 

 

 

Народно читалище 

 „Отец Паисий-1951” 

 с. Селча 

 

 

 

21-31.12. 

2021 

 

Центъра, 

Салона  на 

НЧ 

с. Брезе 

Изработване на 

сурвачки, играчки за 

елхата пред кметството 

и читалището посрещане 

на Дядо Коледа 

Кмета ,децата от 

кръжок „Сръчни ръце“, 

родители, 

секретаря 
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22.12.2021 
Община Девин 

Коледуване на 4 

подготвителна група 

ДГ „Здравец“ – гр. 

Девин 

 

 

24.12.2021 гр. Девин 

Дефилаж на 

коледарска група при 

читалището 

Народно читалище 

„Родопска просвета-

1923” гр. Девин 

 

 

24.12.2021 
НЧ 

с. Стоманево 
Посрещане на Коледа 

Народно читалище 

„Светлина-1946”  

с. Стоманево 

 

 

26.12.2021 

Училище 

с. Грохотно 

  

Ден на бащата 

ОУ „Гео Милев“ 

с. Грохотно 

 

 

 

31.12.2021 

 

НЧ  

с. Триград 

Съвместно с кметство 

Триград - организира 

зимен празник и 

посрещането на 

Новата година 

Кметство Триград, 

Народно читалище 

„Изгрев-1936”  

с. Триград 

 

 

 

31.12.2021 гр. Девин 

Общоградски празник- 

запалване на 

Коледната елха 

Община Девин, 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс гр. Девин 

1 300 

 

 

 

Декември 

 

 

 

гр. Девин 

 

 

Благотворителен 

Коледен базар 

Център за подкрепа за 

личностно развитие-

Общински детски 

комплекс, 

Център за обществена 

подкрепа „Слънчо“ 

гр. Девин 

 

 

Декември 

 

кв. Настан 

Организиране и 

провеждане но 

Новогодишна програма 

Народно читалище 

„Възражение-1949” 

 кв. Настан 

 

 

Декември 

НЧ 

с. Беден 

Честване на Коледни и 

Новогодишни празници 

-Посрещане на Дядо 

Коледа, програма 

Народно Читалище 

„Надежда-1950“  

с. Беден 

 

Декември с. Грохотно Коледни и 

новогодишни празници 

 

Народно читалище 

„Назъм Хикмет-1948” 

с. Грохотно 

 

Декември 

НЧ 

и 

Училище  

с. Гьоврен 

Изработване на декор 

за Коледния концерт от 

хартия-цветна 

гланцирана, тишу 

Народно читалище 

„Светлина -1948”и ОУ 

„Пейо Кр. Яворов“  

с. Гьоврен 

 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

-Коледна изложба от 

деца по изобразителни 

и приложни изкуства 

„Коледни вълнения“ 

-Конкурс-изложба на 

сувенири 

Народно читалище 

„Светлина -1948”и 

Училище 

с. Гьоврен 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

Преди коледа – на 

родопски  пататник с 

песни в музейната 

сбирка 

Народно читалище 

„Светлина -1948”и 

Училище  

с. Гьоврен 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Гьоврен  

Коледен концерт на 

читалището 

Коледен карнавал 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

и ДГ „Радост“ 

с. Гьоврен 
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Декември 

 

 

 

 

НЧ 

с. Гьоврен 

 

 Коледни и 

Новогодишни празници 

-„Коледна трапеза”-

коледни ритуални 

пити- базар 

-Картички от деца за 

деца 

Концерт с участието на 

колективи от 

читалището съвместно 

с училището, детска 

градина и гостуващи 

участници 

 

 

 

 

Народно читалище 

„Светлина -1948” 

 с. Гьоврен 

 

Декември НЧ 

с. Лясково 

Работилничка  

„Коледни вълшебства" 

Народно читалище 

„Просвета-1942” – с.  

 

 

Декември 

НЧ 

с. Лясково 

Конкурс и изложба за 

най- оригинална 

сурвачка 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Лясково 

  Моя бяла коледа  

– Шоу 

–Програма 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Лясково 

  Да подарим усмивка 

за коледа 

  Благотворителна 

инициатива на 

доброволческа група 

Доброволческа   група 

към  

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

Декември 

 

НЧ 

с. Лясково 

 

Новогодишно шоу 

Народно читалище 

„Просвета-1942” 

 с. Лясково 

 

 

 

Декември  

 

 

 

НЧ 

с. Осиково 

 

 

Коледно-новогодишни 

празници 

Народно читалище 

„Съединение-2006” 

 и  

Кметството 

 с. Осиково 

 

 

Декември 

НЧ  

с. Михалково 

Коледуване в  

с. Михалково 

Народно читалище 

„Родопска обнова-

1938”с.Михалково  

 

 

Декември 

НЧ 

 с. Михалково 

 

Коледуване в  

с. Чуруково 

Народно читалище 

„Родопска обнова-

1938”с.Михалково 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 


