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            НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ                       

      “ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ-1901” 

 
   

 5900 - град Левски, област Плевен, ”България“ № 45,  тел. 0650/ 8-26-30,  e-mail: chit_partzalev@abv.bg 

 

 
  

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА   
за дейността на НЧ „Георги Парцалев -1901” гр. Левски 

за 2020 година 

 
 

ЦЕЛ: 
Да се задоволят потребностите на местното население от културни прояви от 

разнороден характер като същевременно се съхранят специфичните за региона 
обичаи и традиции. 
 
 
ОСНОВНИ   ЗАДАЧИ: 
 
1. НЧ „Георги Парцалев -1901” гр. Левски да развива и обогатява културния 

живот в малкия град и общината, региона и страната. 

2. Библиотеката да обогатява книжния си фонд според интересите и 
потребностите на читателите, да продължи предлагането на безплатен достъп 
на интернет на хората от малкия град. 

3.  Да продължат дейността си самодейните състави, като се изявяват на местно, 
общинско, национално и международно ниво. 

4.  Да продължава дейността си ОШИ „Добри Христов“ - да открива, развива и 
обогатява таланта на деца с изявени дарби в областта на изкуствата 

5.  Да продължит съвместните инициативи с общински и ученическите клубове 
„Млад възрожденец“ от училищата  гр. Левски, СУ „ Крум Попов“ гр. Левски, 
ПГССТ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Левски. Свързани с делото на Васил Левски. 

6. Читалищното настоятелство да кандидатства с нови  проекти пред различни 
институции. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИТЕ ОТ 
БИБЛИОТЕКАТА 
 

1. Във връзка със седмицата на детската книга да се обяви инициатива „Заедно 
четем приказки” за деца и ученици начален курс и инициатива "Да излекуваме 
книга" по повод предстоящият Международен ден на книгата и авторското 
право. 

                                                                          срок: 01.04.20г.до 03.04.20 г 

                                                                               място: библиотека 

                                                                               отг: библиотекар 

 
2.  В дните от 01.07.2020 г. до 19.07.2020г.  да се подготви и обяви лятно четене с 

деца и младежи  в библиотека "В. Геновска"  
                                                                  срок: 02.07.20г. до 12.07.20 г 

                                                                               място: библиотека 

                                                                                отг: библиотекар 

 
3. По повод 15 септември да се организира посещение на библиотека 

„В. Геновска” от  първокласници и приемането им за читатели. Четене на 
приказки. 

                                                                               срок: 16.09.2020 г 

                                                                               място: библиотека 

                                                                               отг: библиотекар 

 
4. Национален маратон „Седмица на четенето”  
                                                                               срок: 19.10.2020 г до 23.10.2020 

                                                                               място: библиотека 

                                                   отг:  библиотекар  
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КУЛТУРНО- МАСОВА  РАБОТА 

 
1.  На съвместни мероприятия с училищата, детските градини, децата от ОШИ и 

самодейните групи към читалището да се отбележат следните годишнини и 
празници: 

-   21 януари - Деня на родилната помощ да се подготви  поздрав към работещите 
в АГ отделение на Общинска болница. 

                                                                   срок: 21.01.20 г. 
                            място: АГ отделение на Общинска болница 

отг: преподавател народно пеене  
 

-  3-ти март и Деня на самодееца да се организира концерт самодейни колективи, 
ОШИ, местни училища.  

                                                                            срок: 03.03.2020 г. 
                                                                            място: читалище 

                                                                            отг: секретар 
  
-  По повод Лазаровден – лазаруване по домовете на ФФ „Северняшка огърлица 

и ТС „Звънчета”.   
                                                                            срок: 11.04.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

      отг: преподавател народно пеене и преподавател народни танци 

 
-  Ден на Европа. "Обединена Eвропа и нейното културно наследство" да се 

подготви и изнесе презентация с деца и младежи от гр. Левски    

                                                                      срок: 08.05.2020 г. 
                                                                      място: читалище 

                                                             отг: библиотекар  
и преп. по рисуване 

 
 - Годишен инструментален  концерт на ОШИ "Добри Христов" при 

НЧ "Г. Парцалев 1901"  
                                                                            срок: 18.05.2020 г. 
                                                                            място: читалище 

                                                                            отг: секретар 

 
- Ден на славянската писменост и култура. Концерт на самодейните колективи, 

ОШИ, деца, ученици  

                                                                            срок: 24.05.2020 г. 
                                                                            място: читалище 

                                                                            отг: секретар 
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-   Международният ден на възрастните хора – музикален поздрав с участие на 
 "Северняшка огърлица"  
                                                                             срок: 01.10.2020 г. 
                                                                             място: гр. Левски 

                        отг: преподавател народно пеене  
 
-  Ден на народните будители – съвместно участието на самодейните колективи, 

И ОШИ с училищата от града.  
                                                                            срок: 01.11.2020 г. 
                                                                            място: читалище 

                                                                            отг: секретар 

 
-  Международен ден на хората с увреждания - музикален поздрав  
 
                                                                            срок: 03.12.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

                                                   отг: преподавател народно пеене 

 
-  Тържествено запаляване светлините на коледната елха и откриване на 

Коледният базар във фоаето на читалището  

                                                                            срок: 07.12.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

                                                                            отг: секретар 
 

-  Коледен концерт – колективите на читалището.  

                                                                            срок: 18.12.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

                                                                            отг: секретар 
 

 
2. Празници на изкуствата „Парцалев-2020”   

                                                                   срок: 15.06.20г. до 18.06.20 г. 
                                                                             място: читалище 

                                                                             отг: секретар 
 

3. Празник на града – участие на самодейни колективи от читалището  

                                                                            срок: 18.07.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

                                                                            отг: секретар 

 
4. Участие на самодейните състави в новогодишната програма на Община Левски.
  

                                                                            срок: 31.12.2020 г. 
                                                                            място: гр. Левски 

                                                                            отг: секретар 
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5. Организиране на изложби: 
-  Изложба на ръчно изработени мартеници от деца, ученици и граждани.  

                                                                      срок: 21.02.20 г. до 01.03.20 г. 
                                                                             място: читалище 

                                                                             отг: библиотекар 

 
-  Изложба на рисунки по повод 8-ми март „Международен ден на жената“  
                                                                             срок: 08.03.2020 г. 
                                                                             място: читалище 

                                                                       отг: Преподавател рисуване 

 
 
-  Изложба на рисунки на деца от града по повод Международен ден на детето. 
                                                                            срок: 01.06.2020 г. 
                                                                             място: читалище 

                                                              отг: Преподавател рисуване 

 
 
-  Изложба на гоблени изработени от местни гобленарки по повод Деня на 

християнското семейство  
                                                                            срок: 21.11.2020г. 
                                                                             място: читалище 

                                                                             отг: секретар 
                                                                                                                                
7.  Участия на самодейните колективи в:  

- ФФ "Гергьовски люлки"   

                                     срок: 01.05.2020 г. 
                                                                             място: гр. Левски 

                                                                             отг: секретар 

 
-  Национален фолклорен конкурс – напеви от Северозапада. (деца и младежи – 
певци и инструменталисти) - гр. Монтана   
                                                                            срок: май 2020 г. 
                                                                             място: гр. Монтана 

                                                              отг: преподавател народно пеене 

 
                               

 
- Национален фестивал на патриотичната песен „Отечество”, посветен на 

Христо Ботев - гр. Плевен   
                                                          срок: юни 2020 г. 

                                                                        място: гр. Плевен                                                                                 
отг: ръководител МВГ „Патриоти” 
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-  НФФ "Тараклъка пее и танцува" в с. Градище   

                                                                срок: юли 2020 г. 
                                                                        място: с. Градище                                                                                 

отг: ръководители на състави 

 
 
-  Национален събор "Празник на народният обичай и автентичната носия" в 

с. Рибарица  
                                                                                      срок: август 2020г. 

                                                                     място: с. Рибарица                          
отг: преподавател по народни танци 

 
 
- Балкански шампионат по фолклор “Евро фолк – Жива вода 2020” 
 

срок: август 2020 г. 
                                                         място: гр. Хисаря                                                                                 

отг: преподавател по народни танци 

 
 
- Национален фестивал на любителските театри ''Театър без граници'' в 

гр. Самоков    

срок: октомври 2020 г. 
                                                                        място: гр. Самоков                                                                                 

отг: режисьор самодеен театър 

 
 
 
 -  Национален фолклорен фестивал „Да пребъде Коледа”  - Община Червен бряг, 

Кметство Телиш   

                                                                                  срок: декември 2020 г. 
                                                                       място: с. Телиш                                                                                 

отг: ръководител МВГ „Патриоти” 

 
 
 
 
                                                                                
 

Председател:………………….. 
                                                                                   / Силвия Йорданова / 

 


