Приложение № 9
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2020 Г.
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
13-15.01.2020 г.

Яворови януарски дни. 142 години от рождението на Яворов.

13.01.2020 г.

Тържествена Яворова вечер.
Слово за Яворов.
Поетично четене.
Концерт.

14.01.2020 г.

Научна конференция.
Изложба на старозагорските художници
Премиера на стихосбирката „ Приближаване до взрива”
Акустичен концерт на група „ Точка бг”

15.01.2020 г.
Обявяване на резултатите от Националния литературен конкурс „И
ти си в мене – ти, родино моя” и Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят”
в памет на Василия Стоилова.

8450 лв.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
10.02.2020 г.

Имен ден на Пейо Яворов.

Представяне на фототипното издание на хектографския вестник
„Свобода или смърт”.
200 лв.
10.02.2020 г. 95 години от рождението на Петър Цинцарски – изложба
100 лв.

14.02.2020 г. Поетично – артистична вечер: чирпанските художници и поети с
палитра в ръка
200 лв.

19.02.2020 г.

Поклонение пред паметника на Васил Левски. 147 години от гибелта
на Апостола на свободата.
Пана с мисли на Левски в централната част на града.
400 лв.

23.02.2020г.

170 години Средно училище „ П. К. Яворов”
1000 лв.

МЕСЕЦ МАРТ
01.03.2020 г.

Празничен концерт по случай Деня на самодееца.

03.03.2020 г.

Честване на националния празник.
Официална церемония.
Откриване на изложба фотографии „ За България с любов”
Празничен концерт.
1300 лв.

25.03.2020 г.

Международен ден на поезията.

Обявяване резултатите от Националния конкурс за любовна поезия
„…и мисля аз, че ти си Тя!”
110 години от отпечатването на Яворовата стихосбирка „Подир
сенките на облаците”.

110 години от смъртта на Мина Тодорова.
100 лв.

МЕСЕЦ АПРИЛ
01.04.2020г.

Изложба на карикатури на художника Желю Желев
50 лв.

08.04.2020 г.

Отбелязване на Международния ден на ромите.- спортни игри в
квартала - МКБППМН

12.04.2020 г.

Общински празник „От Лазаровден до Цветница” – празник, посветен
на цветята, любовта и плодородието.
500 лв.

22.04.2020 г.

Международен ден на Земята.
Киноложка изложба.
Конкурс за детска рисунка върху асфалт.
200 лв.

23.04.2020 г.

Международен ден на книгата.

24.04.2020 г.

105 години от арменския геноцид.
Представяне на книга на д-р Ахавни Кеворкян.
С участието на арменски изпълнители и състави.
300 лв.

МЕСЕЦ МАЙ
02.05.2020 г.

Фолклорен празник „Гласове и ритми от Тракия”, с. Златна ливада.
2000 лв.

09.05.2020 г.

Честване на победата и Деня на Европа.
200лв.

19.05.2020 г.

Общински конкурс-пленер за детска рисунка „Чирпан – градът на
Яворов и моят роден град”.
200 лв.

21.05.2020 г.

143 години от рождението на Костадин Нунков.
50 лв.

05.2020 г.

Общински преглед на художествената самодейност
1000 лв.

03.05.2020 г.

150 години НЧ „Пробуждане 1870”, с. Спасово.
1000лв.

05.2020 г.

Празникът Рамазан Байрям.
500 лв.

18.05.2020г. „ Съединението прави силата” - конкурс на Исторически музей –
Чирпан
05.2020 г.

500 лв.

Майски дни на културата (по отделна програма).
3000 лв.

МЕСЕЦ ЮНИ
01.06.2020г.

Изложба на детски рисунки – малкият Александър с четка в ръка
500лв.

06.06.2020 г.

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия „Подир сенките
на облаците”.
1000 лв.

07.06.2020 г.

Национален танцов фестивал-конкурс „Надиграване в Чирпан”основен организатор НЧ „ Пейо К. Яворов – 1867 ”
500 лв.

19,20,21. 06.2020 г. Национален фестивал на лавандулата (с.Средно градище и Чирпан).
3000 лв.
06.2020

100 години НЧ „ Отец Паисий- 1920 г.” с. Малко Тръново
500 лв.

МЕСЕЦ ЮЛИ
07.2020 г.

Участие в Яворовите дни в Поморие.
800 лв.

10.07.2020 г.

115 години от рождението на Мара Георгиева
500 лв.

20.07.2020 г.

Седмица в Исторически музей – Чирпан. Беседи и игри.

200 лв.
27.07.2020 г.

Честване на 174 години от рождението на Георги Данчов-Зографина.
300 лв.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
05.09.2020 г.

Тържествена проверка- заря по повод загиналите в Съединението

06.09.2020 г.

Ден на Съединението и Ден на Чирпан.
Изложба на чирпанските художници.
Национално изложение на занаятите.
6000 лв.

07.09.2020г.

Рок фестивал
5000 лв.

12.09.2020 г.

Празник на изкуствата „Никола Манев”.
Откриване на паметник на Никола Манев и тържества
3000 лв.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
06.10.2020 г.

Поетично – артистична вечер: чирпанските художници и поети с
палитра в ръка

26.10.2020 г.

200 лв.

Литературен конкурс в памет на Галя Вазова.
100 лв.

29.10.2020 г.

Участие в Яворовите дни в с. Скобелево.
100 лв.

29.10.2020 г.

Поклонение пред гроба на Яворов в София.

31.10.2020 г.

66 години къща музей „Пейо К. Яворов” – Чирпан.
500 лв.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
01.11.2020 г.

Ден на народните будители.
Връчване на званието „Заслужил будител на годината”.
500 лв.

01.11.2020 г.

90 години от създаване на НЧ „ Петко Колев Гъбев” с. Могилово
1000лв.

10.11.2020г.

Изложба на рисунки от конкурс на тема „ Недорисуван свят”
100 лв.

20-24.11.2020 г.

Седмица на четенето.
100 лв.

21.11.2020 г.

29.11.2020 г.

Ден на християнското семейство.

107 години от смъртта на Лора Каравелова.
100 лв.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
03.12.2020 г.

Ден на хората с увреждания „ На кафе с художниците и поетите на
Чирпан” - пленер
500 лв.

03.12.2020 г.

Общински конкурс за рецитация на стихотворения на Димитър
Данаилов и Павел Матев „…но пак ме споменете със добро”.
200 лв.

06.12.2020 г.

Вечер, посветена на 99 години от рождението на Димитър Данаилов и
96 години от рождението на Павел Матев.
200 лв.

06-24.12.2020 г.

Коледни празници.
Коледна детска постановка.
Общоградско коледно тържество.
2 000 лв.

Празници на кметства.
4 000 лв.

Подготовка и изработване на рекламни материали на Община Чирпан.
5 000 лв.
Издателска дейност: „ В часа на синята мъгла” –сборник отличени творби от
ученически конкурси; фототипно издание – Иван Андонов; сп. „ Наше минало”
12 850 лв.

Обща сума: 70 000 лв.

