
 

  
 
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
НА ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА 1961” ГР. КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2022 г. 

 

 

 
Дата 

 
Дейност 

6.01.2022 г. Отбелязване 174 години от рождението на Христо Ботев  
12.01.2022 г. Рецитал на Вокално-инструментална група  „Еделвайс“ 
14.01.2022 г. Кукерите – да прогоним злите сили – разказ, беседа и 

демонстрация на кукерски маски 
19.01.2022 г. Представление на Театрално студио „Бременските музиканти“ 

21.01.2022 г. 
 

Открит урок по Родолюбие  
  

01.02–28.02.2022 г. Работилница „Българската мартеница – символ на здраве и сила” 

13.02.2022 г. 
Изложба на класа по приложно и изобразително изкуство по 
повод “Трифон Зарезан” 

14.02.2022 г. 
Отбелязване на празника „Трифон Зарезан” - Конкурс за най-
добро домашно вино  

18.02.2022 г. Представяне на книга  
19.02.2022 г. Беседа за Васил Левски „Живот посветен на Отечество и народ” 

 
21.02.2022 г. 

 
Отбелязване на Международния ден на майчиния език  

 
24.02.2022 г. 

 

Театрално представление 

  
 

01.03.2022 г. 
Инициатива по повод „Баба Марта“ - „Българската мартеница – 
символ на здраве и сила” 

01.03.2022 г. 
Участие на читалищни състави и изпълнители в прегледа на 
Художествената самодейност 

07.03.2022 г. 
Обявяване на Еко конкурс на тема: "Нов живот на изхвърлените 
предмети" 

08.03.2022 г. Тържество по повод Международния ден на жената – 8 март 

14-18.03.2022 г. 
Празник на буквите съвместно с Начално училище „Св. Климент 
Охридски“ 

18.03.2021 г. 
 

Пролетна изложба  
25.03. 2022 г. Отбелязване на Международния ден на Театъра -  

представление на деца от Театрално студио „Бременските 
музиканти” 

 
 



01. 04. 2022 г. Отбелязване на Международния ден на детската книга  

07-09.04.2022 г. 
Съорганизатор на XXV Международен конкурс на класическата 
китара Кюстендил, 2021 и участие на китаристи от класа по 
класическа китара  

 
12.04.2022 г. 

Провеждане на Маратон на четенето и представяне на 
библиотечния фонд към читалището 

19.04.2022 г. Отбелязване на Световният ден на книгата и авторското право 
20.04.2022 г. Изложба „Великденско яйце”  

21.04.2022 г. 
Отбелязване на Деня на Земята – залесяване и почистване на 
тревните площи около читалището 

21.04.2022 г. 
Обявяване на резултатите от Еко конкурса „Нов живот на 
изхвърлените предмети“ и награждаване на победителите 

 

29.04.2022 г. Отбелязване на Световния ден на танца  

  
 

04.05.2022 г. 
 
Четене на приказки от кюстендилски артисти на деца  

 

09.05.2022 г. 
 

Концерт по повод Деня на Европа 
 

09-15.05.2022 г. 
 

Отбелязване на Европейската младежка седмица 
15-30.05.2022 г. Тържества на Детски градини от община Кюстендил 

16-30.05.2022 г. Съорганизатор на Международна камерна музикална академия 
18.05.2022 г. Рецитал на ВИГ „Еделвайс“ 
20.05.2022 г. Детска работилница по повод 24 май 

25.05.2022 г. 
 

Представление на децата от Театрално студио „Бременските 
музиканти“ 

28.05.2022 г. Изложба на класа по изобразително изкуство по повод 1 юни 
  

01-30.06.2022 г. Хоротека - Изучаване на български хора 
01.06.2022 г. Отбелязване на Международния ден на детето  
9.06.2022 г. Отбелязване на Международния ден на приятелството  

10.06.2022 г. Провеждане на инициативата „Чети с мен“ 
17.06.2022 г. Годишна изложба на класа по изобразително изкуство 
21.06.2022 г. Годишна продукция на Детската музикална школа  

 
23.06.2021 г. 

 

 

Открит урок с ученици от ДГ „Слънце“ на тема: „Еньовден” – 
празникът на билките и деня на лятното слънцестоене 

 
24.06.2021 г. 

 

Открит урок с ученици от НУ „Св. Климент Охридски“ на тема: 
„Еньовден” – празникът на билките и деня на лятното 
слънцестоене 

  

01-31.07.2022 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището във фестивали 
и конкурси в страната и чужбина 

01-31.07.2022 г. „Забавно лято” - Занимания по интереси  

1-3.07.22 г. 
Съорганизатор на XVI Международен фолклорен конкурс 
„Пауталия” – 2022 
 



1-3.07.22 г. 
 
Участие на фолклорни състави и изпълнители в „Пауталия” – 
2022 

 
15.07. 2022 г. 

Провеждане на инициативата „Да четем заедно” - открити 
четения и беседи за автори и книги на Шарл Перо, Калина 
Малина, Дора Габе, Недялко Йорданов, Астрид Линдгрен; 

  

01-31.08.2021 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището в събори в 
селата от Община Кюстендил 

01-31.08.2022 г.  „Забавно лято” - занимания по интереси  

12.08.2021 г. 
 

Отбелязване на Международния ден на младежта 
26.08.2022 г. Среща с хумористката Цветанка Близнакова – запознаване с 

диалектите и обичаите от Кюстендилския край 
  

01-30.09.2022 г. 
Участие на изпълнители и състави от читалището в събори в 
селата от Община Кюстендил 

09.09.2022 г. Представяне на книга 
13.09.2021 г. Откриване на Новата учебна година 

 
14.09.2022 г. 

Международен ден на пожарникаря – Седмица на пожарната 
безопасност - беседа 

17.09.2021 г. Участие в инициативата „Да изчистим България“ 

10-11.09.2022 г. 
Съорганизатор на Международен фестивал на старата градска и 
шлагерната песен „Пей сърце”  

10-11.09.2022 г. 
Участие на фолклорни състави и изпълнители в Международен 
фестивал на старата градска и шлагерната песен „Пей сърце”  

23.09.2022 г. Фотоконкурс и изложба  на тема „Природата през моите очи”  
30.09.2022 г. Отбелязване на Световния ден на музиката и поезията 

  
06.10.2022 г. Театрално представление 

10-14.10.2022 г. Отбелязване на Седмицата на четенето 

20.10.2022 г. 
Провеждане на обучение на екологична тематика с участието на 
ученици от НУ „Св. Климент Охридски“ 

26.10.2022 г. Класически концерт 
  

01.11.2022 г. Урок за „Деня на народните будители“ с деца от ДГ „Слънце“ 

01.11.2022 г. 
Тържество по случай 1 Ноември – Деня на народните будителите 
и 61 години от създаването на читалището 

09.11.2022 г. 
Представяне на пиеса от възпитаниците на Театрално студио 
„Бременските музиканти“ 

14.11.2022 г. Отбелязване 115 години от  рождението на Астрид Линдгрен – 
съвместно с деца от НУ – четене на откъси от нейни книги 

16.11.2022 г. Есенна изложба на класа по изобразително и приложно изкуство 

25.11.2022 г. 
Празник на Св. Климент Охридски, съвместно с НУ „Св. Климент 
Охридски“ 

  
01.12.2022 г. Организиране на Анти - СПИН кампания  
01.12.2022 г. Обявяване на коледно-новогодишен конкурс за рисунка, 

https://www.probudakn.org/index.php/novini/290-2021-07-16-13-37-01


картичка и сурвачка 
5.12.2022 г. Международен Ден на доброволците – среща и беседа с 

доброволци  
13.12.2022 г. Среща – разговор с кюстендилски писатели и поети 

16.12.2022 г. 
Откриване на коледна изложба на класа по изобразително и 
приложно изкуство 

20.12.2022 г. 
Коледно тържество-концерт, обявяване на резултатите и 
награждаване на победителите от конкурс за коледна рисунка, 
картичка и сурвачка 

28.12.2022 г. Коледно - новогодишно тържество  
  

 
 
 
 
 


