КАЛЕНДАР

НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2019 ГОДИНА
МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ХАРАКТЕР НА
СЪБИТИЕТО

Сливен, кв.
Клуцохор, пл.
„17 януари”

местен

141 години от
освобождението
на Сливен от
османско иго

19 февруари

Сливен, пл.
„В.Левски”

национален

146 години от
обесването на
Васил Левски

3 март

Сливен, пл.
„Хаджи
Димитър”

национален

141 години от
подписването на
Сан Стефанския
мирен договор и
освобождението
на България от
османско иго
/1878 г./.
Национален
празник

№

ДАТА

1.

17 януари

2.

3.

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

Ежегоден общоградски ритуал-поклонение
за отбелязване на освобождението на
Сливен от османско иго – поднасяне на
венци и цветя на морената, където
първенците на града са посрещнали
руските войски, с участието на
военнослужещи от В.Ф. 22220, училищата
и родолюбиви организации.
Общоградски ритуал за отбелязване
годишнината от гибелта на В. Левски и
преклонение пред неговото дело.
Поднасяне на венци и цветя пред
паметника на пл. „В.Левски” и на морената
пред параклиса „Св.Цар Борис I
Покръстител”. Участват ученици от
сливенските училища, военно поделение,
представители на Общинското
ръководство, културни институти,
родолюбиви организации.
Ежегодни тържества, посветени на
Националния празник. Програмата
включва ритуал по издигане на
националното знаме и поднасяне на цветя
пред паметника на Хаджи Димитър,
концертни програми, лекоатлетическа
щафета и др.

ОРГАНИЗАТОРИ

Община Сливен;
В.Ф. 22220; Сливенска
митрополия;

Община Сливен; В. Ф.
22220; Сливенска
митрополия; Регионално
управление на
образованието;
Общински комитет
„Васил Левски“;
Сдружение „Мати
Болгария”; училища от
Сливен
Община Сливен; В.Ф. 22
220; Сливенска
митрополия; Регионално
управление на
образованието; Център
за подкрепа за
личностно развитие –
Детски комплекс –
Сливен

4.

9 март

с. Камен

регионален

5.

8 април

Сливен

местен

6.

20 април

Сливен

национален

7.

20 – 21 април

Сливен

национален

8.

28 април

Сливен

традиционен

Регионален събор
на маскарадните
игри

Съборът се провежда ежегодно, със смяна
на селището домакин. Целта на проявата е
да се стимулира проучването на зимната и
пролетна маскарадна обредност,
съхраняването и популяризирането на
нейната локална и регионална специфика
като културно наследство със свое място в
съвременния културен процес. В рамките
на събора се провеждат конкурси за точно
възпроизвеждане на обред/фрагмент/,
обреден танц, присъждат се награди за
обреден танц, костюм, маска и реквизит.
Международен
Програмата включва концерти, спортни
ден на ромите
състезания и др.
Осми парада на
Парадът на ретро автомобили се провежда
ретро автомобили за осми пореден път и се нарежда сред
водещите по посещаемост. В
съпътстващата програма влизат: Конкурс
за рисунки на тема ретро автомобили с
участието на възпитаници на НХГ
„Димитър Добрович“ – Сливен, както
концертна програма с участието на
талантливи деца от Сливен.
Национален
Фестивалът утвърждава у младите хора
фестивал за
вкус към най-добрите образци на
млади
българската и световна популярна песен;
изпълнители на
стимулира и подкрепя младите
популярна музика изпълнители и им предоставя възможност
„Цветен
за реализация в областта на популярната
камертон”
музика. През 2019 г. фестивалът се
организира за шестнадесети път.
Възкресение
Програмата включва концерти,
Христово
етнографски изложби и народни веселия
във всички селища на общината.

Община Сливен;
Кметство и читалище с.
Камен

Община Сливен; ромски
организации
Сдружение „Туида
Класик“; Община
Сливен

Център за подкрепа за
личностно развитие –
Детски комплекс;
Военен клуб; Младежки
дом; Община Сливен

Община Сливен
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9.

м. май

Сливен

местен

Майски празници
на културата
„Сливенски
огньове”

10.

4 май

Сливен

регионален

Фолклорен събор
„Кермен”

Преглед на постиженията на културните
организации и институти на територията на
общината. Проявите се групират в няколко
тематични кръга, като кулминацията е
преди 24 май – празника на българската
просвета и култура. Акценти в програмата:
откриване на Майските дни на културата;
„София ФилмФест в Сливен“; Регионален
фолклорен събор „Кермен“; 21-ви
Национален фестивал на детската книга;
Испанска седмица на културата; 9 май –
Ден на Европа и Ден на победата; 10 май –
179 години от рождението на Хаджи
Димитър; Клетва на първокласника;
Конкурс-надпяване „С песните на Йовчо
Караиванов”; 23-ти Международен детски
фолклорен танцов фестивал „Приятелство
без граници“; Нощ на музеите и галериите;
24 май – Ден на българската просвета и
култура и на славянската писменост;
Международен фестивал на анимационния
филм „Златен кукер“.
Съборът се провежда от 1991 г. през
година. Съгласно статута, освен фолклорни
състави от страната, в него вземат участие
и индивидуални изпълнители – певци и
инструменталисти. В рамките на събора се
организират конкурси за свирачи и
танцьори в три възрастови групи.

Община Сливен;
културните организации
и институти

Община Сливен;
Кметство и читалище гр.
Кермен

3

11.

8-10 май

Сливен

национален

Национален
фестивал на
детската книга

12.

11 май

с. Селиминово

регионален

Конкурснадпяване „С
песните на Йовчо
Караиванов”

13.

24 май

Сливен

национален

Празник на
българската
просвета и
култура и на
славянската
писменост

Фестивалът се провежда от 1999 г. Той е
единственият форум в страната, на който
участниците в процеса на създаването и
разпространението на детската книга –
автори, издатели, илюстратори, педагози,
библиотечни специалисти и др. от
България и чужбина се срещат и обсъждат
състоянието и бъдещето на детското
книгоиздаване, а също така и формите за
привличане на децата към книгите и
четенето. На самите деца фестивалът дава
възможност да разкрият своите таланти
чрез участие в литературни конкурси,
пленери, концертни програми. От 2004 г. в
рамките на фестивала се връчва
националната награда „К. Константинов”
за принос в детското книгоиздаване в
четири категории.
Конкурсът се провежда през година в
родното място на големия тракийски певец
и има за цел да популяризира неговото
творчество сред широк кръг изпълнители.

Основен организатор:
РБ „Сава Доброплодни”
в партньорство с
Министерството на
културата, Община
Сливен, Областна
администрация –
Сливен, Ротари клуб и
др.

Наситена програма от събития в чест на
празника, организирани от културни
организации, училища, читалища –
концерти, изложби, представяне на
новоизлезли книги. Традиционни прояви –
концерт за връчване на наградата „Аргира
Жечкова”, празнично шествие на 24 май.

Община Сливен;
Регионално управление
на образованието

Община Сливен;
Кметство и читалище с.
Селиминово

4

14 .

31 май-2 юни

Сливен

международен

23-ти
Международен
детски фолклорен
танцов фестивал
„Приятелство без
граници”

15.

2 юни

Сливен

местен

Детски панаир

16.

2 юни

Сливен

национален

Ден на Ботев и на
загиналите за
свободата и
независимостта
на България

17.

18 юли

Сливен

национален

182 години от
рождението на
Апостола на
свободата Васил
Иванов Кунчев –
Левски /18371873/

Фестивалът е едно от най-мащабните
културни събития в общината и региона.
Няма конкурсен характер – участниците са
деца от 8 до 14 години, които представят
танците на своите народи. Програмата на
фестивала включва концерти в града и
селища на общината, в социални домове,
дефилета, „Творческа работилница” и др.
Програмата на панаира дава възможност
на децата да се включат в различни
културно-развлекателни и възпитателни
инициативи, да се изявят и да се насърчи
таланта и изобретателността им.
Общоградски ритуал-поклонение пред
подвига и почитане паметта на хилядите
герои, загинали за Родината.

Община Сливен;
Регионално управление
на образованието;
Център за подкрепа за
личностно развитие –
Детски комплекс –
Сливен

Общоградски ритуал на преклонение пред
делото и подвига на В. Левски. Поднасяне
на венци и цветя на паметника на
Апостола

Община Сливен; В.Ф.
22220; Общински
комитет „Васил
Левски“;

Община Сливен;
фондация „Изиарт” – гр.
София
Община Сливен; В. Ф.
22220; Регионално
управление на
образованието;
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18.

18 юли

Сливен

местен

151 години от
подвига на четата
на Хаджи
Димитър и
Стефан Караджа

19.

25 юли

село
Гавраилово

местен

Празник „Златна
праскова”

20.

август

Сливен, м.
Карандила

национален

21.

август

Сливен,
м. Карандила

международен

Събор-надпяване
на клубовете на
пенсионерите
„Карандила пее”
Традиционен
фолклорен събор
на каракачаните

22.

септември

Сливен

местен

Фестивал на
стоте войводи

Общоградски ритуал на преклонение пред
делото и подвига на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа. Поднасяне на венци и
цветя пред паметника на Хаджи Димитър.
Отбелязването включва и: Поход по
бойния път на четата на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа, който тази година ще се
проведе за пети път от 16.07. до 18.07.
Празник на местната общност, с богата
културна програма, която включва
конкурси и състезания за деца, концерти
на фолклорни колективи от региона. За
производителите на праскови се
организира семинар, на който се
представят актуални тенденции в
отглеждането на праскови, изложба и
дегустация на продукти.
Преглед на любителското творчество на
клубовете на пенсионера.

Община Сливен

Съборът има изключително значение не
само за съхраняване и популяризиране на
културното наследство на каракачаните, но
и за възпитаване на уважение и
толерантност към други традиции.
От 2007 г. Община Сливен е
съорганизатор на проявата.
Фестивалът включва концерти, кулинарно
шоу, изложба с продукти на различни
местни производители на храни и напитки.

Федерация на културнопросветните дружества
на каракачаните в
България, КПД на
каракачаните в Сливен,
Община Сливен

Община Сливен,
кметство и читалище с.
Гавраилово

Община Сливен;
„Съюз на пенсионерите
– 2004” – Сливен

Община Сливен
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23.

6 септември

Сливен

национален

134 години от
обявяването на
Съединението на
България.
Официален
празник.

Програмата на празника включва прояви с
историческа, патриотична и културна
насоченост – поднасяне на цветя,
концерти, изложби и др.

Община Сливен;
В.Ф. 22 220; Регионално
управление на
образованието

24.

септември

Сливен

местен

Есенен театрален
салон

Провежда се ежегодно и дава възможност
на сливенската публика да се запознае с
най-доброто от националния театрален
афиш през сезона.

Драматичен театър
„Стефан Киров”;
Община Сливен

25.

22 септември

Сливен

национален

Ден на
независимостта.
Официален
празник

Програмата на празника включва прояви с
историческа, патриотична и културна
насоченост – поднасяне на цветя, концерти
и др.

Община Сливен;
В.Ф. 22 220; Регионално
управление на
образованието
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26.

26 октомври

Сливен

местен

Димитровден –
празник на
Сливен

27.

1 ноември

Сливен

национален

Ден на народните
будители

Празникът свързва в едно минало и
настояще и е повод за отдаване на почит и
уважение към делото на първосъздателите
на градското самоуправление в Сливен и
видните личности на града. По традиция, в
навечерието на празника се връчват
годишните награди на Община Сливен.
Програмата включва културни и спортни
прояви, юбилейни чествания, атракциони,
концерти на местни и гостуващи
изпълнители. Основни акценти в
програмата са и Национална изложба за
изобразително изкуство „Сливен 2019“;
Средновековен събор „Помни славата“ в
крепостта „Туида“; Общински детски
конкурс за рисунка „Аз и моят град“ и
отбелязване на 90 години от рождението
на Станка Пенчева /09.07.1929 г. –
27.05.2014 г./ – поетеса и преводач,
носител на наградата „Д. Чинтулов” за
1996 г.
Общоградско честване и отдаване на почит
към всички, които през вековете са
работили за запазване и издигане на
българската духовност, към съвременните
будители – учители, творци, читалищни и
просветни дейци. Програмата включва
концерти, изложби, срещи с изявени
учители и творци.

Община Сливен;
културните и спортни
организации в града

Община Сливен;
Регионално управление
на образованието;
Сдружение „Мати
Болгария”
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28.

м. декември

Сливен

традиционен

Коледни и
Новогодишни
празници

Програмата включва концерти, изложби,
сцени на открито, куклени спектакли и
народни веселия във всички селища на
общината.

Община Сливен

29.

26 декември

Мечкарево

регионален

Събор „Зимни
празници в
Мечкарево”

Ежегодна проява. Художествени
колективи от региона представят
традиционна обредност на локално и
регионално равнище. Част от програмата
на събора за конкурсите за автентично
възпроизвеждане на зимен обред или
фрагмент, обреден танц, благослов,
реквизит.

Община Сливен;
Кметство и читалище в
село Мечкарево

ГОДИШНИНИ НА ЛИЧНОСТИ, ЖИТЕЙСКИ И ТВОРЧЕСКИ СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВЕН
МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ХАРАКТЕР НА
СЪБИТИЕТО

неуточнена

Сливен

местен

145 г. от рождението на Георги Гюлмязов /02.05./10.04.1874/ художник, публицист

31.

неуточнена

Сливен

местен

32.

неуточнена

Сливен

местен

33.

неуточнена

Сливен

местен

90 г. от рождението на Станка Пенчева /09.07.1929 г. –
27.05.2014 г./ – поетеса и преводач, носител на наградата „Д.
Чинтулов” за 1996 г.
100 години от рождението на Николай Хайтов /15.09.1919 –
30.06.2002 г./ - белетрист, драматург, публицист, носител на
наградата за литература и изкуство „Д.Чинтулов” за 1985 г.
125 г. от рождението на Донка Константинова /27.12.1894 –
26.02.1973 г./ - художник

№

ДАТА

30.

СЪБИТИЕ

ОРГАНИЗАТОРИ

Художествена галерия
„Димитър Добрович“;
Община Сливен
Община Сливен,
Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“
Община Сливен
Художествена галерия
„Димитър Добрович“,
Община Сливен
9

ГОДИШНИНИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И ЧИТАЛИЩА
МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

ХАРАКТЕР НА
СЪБИТИЕТО

неуточнена

Сливен

местен

55 години Държавен куклен театър – Сливен

35.

неуточнена

Сливен

местен

60 години Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен

36.

По плана за
дейността на
читалищата

местен

Годишнини на читалища, включени в Плана за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Сливен

№

ДАТА

34.

37.

СЪБИТИЕ

ОРГАНИЗАТОРИ

Държавен куклен
театър; Община Сливен
Ансамбъл за народни
песни и танци – Сливен;
Община Сливен
Община Сливен,
читалищата

Междувременно възникнали значими прояви
Календарът е изготвен на базата на утвърдени хронологически културни прояви за Община Сливен и събития от
националния исторически календар. Има отворен характер и може да бъде допълван с междувременно възникнали значими
прояви.
Календарът е утвърден с Решение № 1489/28.02.2019 г. на ОбС – Сливен.
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