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МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

 
СЕПТЕМВРИ 2021 

 
 

 
 
6 септември 
11:00 ч., Отбелязване на 136-та годишнина от Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия 
Свободно поднасяне на венци и цветя 
Част от Националната програма „Европейски дни на наследството 2021“ 
Място:Войнишки паметник в Търговище 
Организатор: Община Търговище, 0601/68 693, 694, 604 
 
8 септември 
18:00 ч., Открит урок на балет „Галакси“, първа група 
Място и организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 
501 
 
11 септември 
11:00 ч., Гостуваща постановка от Държавен куклен театър „Георги Митев“ 
– Ямбол 
Място и организатор: Държавен куклен театър – Търговище, 0601/65 401 
 
15 септември 
17:30 ч., Младежка зона – вечер на настолните игри 
Място и организатор: Център за младежки дейности и инициативи, 0601/65 214 
 
16 септември 
18:30 ч., „Честита нова учебна година“ – концерт на Духовия оркестър при 
Община Търговище  
Място: обновен парк „Роден кът“ 
Организатор: Духов оркестър при Община Търговище, 0601/64 146 
 
17 септември 
10:00 ч., Концерт „Вяра, Надежда, Любов“ 
Място: пл. „Независимост“ 
Организатор: Духов оркестър при Община Търговище, 0601/64 146 
18:00 ч., „60 години куклено изкуство в Търговище“ и премиера на 
постановката „Малкият принц“ по Антоан дьо Сент-Екзюпери 
Част от Националната програма „Европейски дни на наследството 2021“ 
Място и организатор: Държавен куклен театър – Търговище, 0601/65 401 
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18 септември 
9:00-16:00 ч.,„Завещано от дедите ни“ – отворени врати за свободен достъп 
по случай „Европейски дни на наследството 2021“ 
С проявите: 9:00-16:00 ч., презентация „Мост между вековете“ на дигиталната 
библиотека с периодични издания от края на 19 в. до средата на 20 в.; 10:00-
11:00 ч., „Бабо, разкажи ми родова история“ - споделено нематериално 
културно наследство; 9:00-16:00 ч., изложба на стари книги от фонда на 
библиотеката, 11:00-15:00 ч., сензорен информационен киоск и др. 
Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/64 507 
9:30-16:00 ч., Дни на Европейското културно наследство 
Отворени врати на Славейковото училище и Археологическата експозиция по 
случай „Европейски дни на наследството 2021“ 
Място и организатор: Регионален исторически музей, 0601/65 216, 0879/183 449 
11:00 ч., „Вълкът и седемте козлета“ – гостуваща постановка на Държавен 
куклен театър – Русе 
Място и организатор: Държавен куклен театър – Търговище, 0601/65 401 
 
19 септември 
9:30-13:00 ч., Дни на Европейското културно наследство 
Отворени врати на Славейковото училище и Археологическата експозиция по 
случай „Европейски дни на наследството 2021“ 
Място и организатор: Регионален исторически музей, 0601/65 216, 0879/183 449 
 
22 септември 
9:30-13:00 ч., Ден на независимостта, с отворени врати за посещение 
Място: Славейково училище 
Организатор: Регионален исторически музей – Търговище, 0601/65 216, 
0879/183 449 
20:00 ч., „Независима надпревара“   
Инициатива по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на 
мобилността 
Част от Националната програма „Европейски дни на наследството 2021“ 
Организатор: Община Търговище, 0601/68 693, 694, 604 
 
24 септември 
11:00-11:45 ч., „Да четем и илюстрираме приказките на Ран Босилек“ – 
литературно утро по случай 135 години от рождението на писателя 
Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/64 507 
19:00 ч., „Интервю за работа“ – гостуваща постановка на Драматичен театър 
„Стефан Киров“ – Сливен. Гост- актьор Албена Михова 
Място и организатор: Драматичен театър – Търговище, 0601/63 377, 0878/ 46 00 
18 
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25 септември 
11:00 ч., „Закуска за принцеса“ – гостуваща постановка на Драматично- 
куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен 
Място и организатор: Държавен куклен театър – Търговище, 0601/65 401 
 
29 септември 
17:30 ч., Младежка зона – вечер на настолните игри 
Място и организатор: Център за младежки дейности и инициативи, 0601/65 214 
 
 
 
                                                    ПРЕЗ МЕСЕЦА 
 
Продължават археологическите проучвания на късноантичната и 
средновековна крепост Мисионис 
Организатор: Регионален исторически музей – Търговище, 0601/65 216, 
0879/183 449 
 
Славейково училище с постоянна експозиция „Възрожденска класна стая“ и 
изложбите: 

- „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“; 
- „Багри от долината на Тунджа, от Странджа и Сакар“ /гостува 

Етнографско-археологически музей – Елхово/; 
- „Природа в риск“ /гостува Регионален исторически музей – Русе/; 
- „Съхранено за поколенията“; 
- „Велик е нашият войник“ 

Археологическа експозиция, Свещарова къща, къща-музей „Никола Симов-
Куруто“ 
Място и организатор: Регионален исторически музей – Търговище, 0601/65 216, 
0879/183 449 
 
Тематични витрини, посветени на изтъкнати личности и годишнини 
Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/64 507 
 
Постановъчна работа с гост-хореограф по повод 50 години от създаването 
на Балетна формация „Търговище“ 
Място и организатор: Център за младежки дейности и инициативи, 0601/65 214 
 
Дейности по интереси: 
Игри на открито  
Място и организатор: Народно читалище „Светлина  - 1913“,  с. Маково, община 
Търговище, 0893/ 305 227  
                          
Библиотека на играчките  
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Място и организатор: Народно читалище „Будител  - 1927“, с Баячево, община 
Търговище, 0894/ 629 145 
 
 
                                                    КАЛЕНДАР НА УЧАСТИЯТА 
 

 
- Участие на модерен балет „Галакси“ в Първия онлайн конкурс за танци и 

театър „Изкуството е магия“ 2021; 
- Участие на Духовия оркестър при Община Търговище в творчески лагер в 

общинската почивна база, град Балчик, 9-13  септември; 
- Участие на Школата за естрадно пеене към Центъра за младежки 

дейности и инициативи в Националния конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Дунавски звезди”, град Силистра, 9-11 септември; 

- Участие на Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче” към Центъра 
за младежки дейности и инициативи в Национална фолклорна среща 
„Автентичност  и съвремие”, град Попово,  10-12 септември; 

- Участие на фолклорната група към читалището в село Макариополско в 
Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“, град Попово, 
11 септември; 

- Участие на Духовия оркестър при Община Търговище в училищни 
тържества по повод началото на новата учебна година, 15 септември; 

- Участие на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“ в концерт, град 
Върбица, община Шумен, 18 септември; 

- Участие на фолклорната група към читалището в село Макариополско в 
VIII Национален фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка 
есен“ – с. Водица, община Попово,  19 септември;  

- Участие на Духовия оркестър при Община Търговище в концерт по повод 
Деня на независимостта, кв. Въбел, 21 септември; 

- Участие на Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче” към Центъра 
за младежки дейности и инициативи в Международния фолклорен 
фестивал „Море от ритми”, град Балчик,  23-26 септември; 

- Участие на групата към читалището в село Дългач във фестивала 
„Сребърни пафти“, с. Острец, община Търговище, 26 септември 
 
 
  
 
 БЕЛЕЖКА: 
 
Съобразно развитието на епидемиологичната обстановка, събитията 

може да бъдат проведени онлайн или да бъдат отложени, като промените в 
календара ще бъдат своевременно съобщавани. 
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