
  КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР  2018 г. 

М.ЯНУАРИ: 

21.01.   Зимните празници и обичаи в живота на Българина – „Бабин ден“/конферентна зала/ – 
16.00 ч. 

 23.01.  Вълшебните приказки на Шарл Перо /библиотека/ – 10.00 ч. 

М.ФЕВРУАРИ: 

02.02.  Изложба - "Последвай стъпките към Бистрица"/централно фоайе/  - 19.00 ч. 

15.02.  На чаша чай с певческите групи при читалището – /малка зала/  – 18.00 ч. 

18.02.  Традиционно празнуване на „Заговезни“ със запалване на купен /огън/ в центъра на 
селото, съвместно с кметството и туристическото дружество /центъра на селото, фоайето на ч-
щето и стара зала/ - 18.00 ч. 

22.02.   От центъра на Земята до Луната с Жул Верн /библиотека/ - 10.30 ч. 

М. МАРТ: 

01.03.  Честване деня на самодееца 

01.03.  Закичване с мартенички на хора в неравностойно положение, както и на децата от ДФА 
Бистрица  

03.03. Мероприятия, посветени на националния празник на България  

31.03.  Лазаруване в селото – 9.00 ч. 

31.03.  Рисуване на Великденски яйца /библиотека/ и подреждане в изложба /малка зала/ – 10.00 
ч. 

М. АПРИЛ: 

01.04. Концерт Църковни Песнопения  - Първи български хор „Янко Мустаков“ - 11 ч. в храм „Св. 
Георги“ с. Бистрица 

06.04.  Велики петък – църковно пеене в храм „Свети Георги“ – певческите групи  

16. 04. - 30.06 - Фотоизложба "2017 + 1 УСМИВКИ" 

16-21.04. Седмица на детската книга и изкуствата за деца 

М.МАЙ: 

02.05. - 26.05 - Литературен конкурс 2018 г. - (НЕ)ПОЗНАТАТА БИСТРИЦА 

04.05.  Библиотекар за един ден – отворени врати в библиотеката – 10.00 ч. 

22.05.  Ден на буквите с първи клас /библиотека/ – 11.00 ч. 

22.05 - 12.06 - Фотоизложба "Полски обекти в списъка на ЮНЕСКО" част 1 



27.05.  Фолклорен празник на село Бистрица /мемориален комплекс/ – 10.30 ч. 

27.05.   Стойо Крушкин – български гвардейски музикант от с.Бистрица – 135 г. от рождението му и 
60 г. от кончината му, ветеран от Балканските войни и основател на емигрантския оркестър 
„Bulgarian Balkan Band“ 1915 г. в Стилтън, Пенсилвания, САЩ /фоайето на ч-ето/ - 16.00 ч. 

М.ЮНИ: 

01.06. Международен ден на детето –театър за деца/голям салон/ – 11.00 ч. 

13.06 - 29.06 - Фотоизложба "Полски обекти в списъка на ЮНЕСКО" част 2 

24.06. Еньовден – събиране на билки, съвместно с туристическото дружество /поляните над 
селото/ – 5.30 ч. сутринта 

30.06. Спектакъл "Паметникъ" - Театър ВИА ВЕРДЕ 

М.ЮЛИ И АВГУСТ: 

Лятна културна програма 

Летни занимания за деца в библиотеката 

М.СЕПТЕМВРИ: 

24.09. Международен ден на туризма – среща с туристическото дружество – местни инициативи за 
развитие на културата и туризма/малка зала/ – 19.00 ч. 

28.09. Среща с местни занаятчии – представяне на техните умения пред деца от училището /малка 
зала/ – 18.00 ч. 

М.ОКТОМВРИ: 

16.10. Посещение  на първокласниците от 192 у-ще в библиотеката -11.00 ч. 

М. НОЕМВРИ: 

01.11.  Отбелязване деня на народните будители – 10.00 ч. 

12.11 Фотоизложба "Пътешествие" - административна част 

26.11 Фотоизложба "Унгарски крепости" - централно фоайе 

28.11.  Седянка – „Бистришките баби „ и „Внучките“, съвместно с ученици от 192 училище - 19.00 ч 
– малка зала. 

М.ДЕКЕМВРИ: 

09.12. Представяне на книга "Нашата Бистрица" и среща с автора - 16 ч. /нова репетиционна зала/ 

13.12. Концерт - любими сръбски песни - 19 ч. /голям салон/ 

22.12. Коледен концерт с участието на всички състави и певчески групи при читалището /голям 
салон/ - 18.00 ч. 

25.12.  Тебе славим , Коледо – коледуване в селото 


