
 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 
НЧ „Климент Охридски - 1920” с. Илинденци за 2014г. 

 
 

1. Културни дейност. 
 

1.1. Честване на бележити дати и годишнини: 
1.1.1.  19.02.2014 г. – Честване на 141-вата годишнина от обесването на Васил 
Левски 
1.1.2. 03.03.2014г. – 136 години от подписване на Сан Стефанският мирен 
договор и освобождаване на България от турско робство. 
1.1.3.   07.04.2014г. – Ден на община Струмяни. 
1.1.4.   24.05.2014г. – Ден на славянската писменост и култура. 
1.1.5.   138 години от смъртта на Христо Ботев. 
1.1.6.   21.06.2014г.  - 164 – години от раждането на българският поет и писател 
Иван Вазов. 
1.1.7. 30.07. и 31. 07. 2014г. – 111г. от избухване на Илинденско – 
Преображенското въстание. 
1.1.8.   129 година от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 
1.1.9    22.09.2014г.  – 106 години от обявяването на независимостта на България. 
1.1.10.   01.11.2014г. – Ден на народните будители. 
1.1.11.   Честване на коледните празници. 
 
1.2.  Творчески срещи, изложби и др. 
1.2.1. Изложба на детски рисунки на различна тематика. 
1.2.2. „Великден” – изложба на шарени яйца, козунаци и великденска трапеза. 
1.2.3. „Лятна ваканция” – изложба на рисунки на ученици. 
1.2.4. „Коледа и нова година” – изложба на рисунки, кулинарни произведения, 
традиционна и новогодишна трапеза. 
 
1.3. Местни традиционни празници и събития  
1.3.1. „Празник на виното” – Илинденци 2014г. – провежда се всяка първа 
седмица на м. февруари. 
1.3.2. „Баба Марта в Илинденци” -  1 март 2014г. 
1.3.3. „ Ден на Самодееца” – 1 март 2014г. 
1.3.4. „Празник на община Струмяни” – 7 април 2014г. 
1.3.5. „ Дни на Пирин” – празник на НП „Пирин” – м. юли 2014г. 
1.3.6. „АРТ център Илинденци” – Международен скулптурен симпозиум, 
организиран през м. юли. 
1.3.7. „ Традиционен събор на Илинденци” – по повод годишнина от избухване 
на Илинденски – Преображенското въстание – 30.07. и 31.07.2014г. 
1.3.8. Коледни и новогодишни празници. 
 
 

2. Библиотечна дейност 



 
 2.1. Обогатяване на библиотечния фонд – чрез кандидатстване с проекти по 
програма към МК РБългария и дарения 
2.2. Общински вестник 
 

3. Художествена самодейност 
 
3.1. Съхраняване на фолклорното наследство на селото чрез обичаи и песни 
традиционни за село Илинденци – смесена фолклорна група. 
3.2. Участие на самодейните състави местни и регионални фестивали за народно 
творчество. 
 

4. Административно – стопанска дейност 
 
4.1. Поддържане и обновяване на сградният фонд  - чрез кандидатстване по 
различни програми 
4.2. Осигуряване на необходимите материали и консумативи – канцеларски 
материали и консумативи. 
4.3. Кандидатстване с проекти по програми от ЕС – с помощта на ОбА 
Струмяни. 
 
 
 
 
 
 
Кирил Укев  
/Председател на ОбС/ 


