
ГРАФИК ЗА СРЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

(15 – 21 октомври 2018 г.) 

 

15-16 октомври, Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ - Двадесети юбилеен национален семинар на потребителите на софтуерен продукт E –lib 

15-17 октомври , Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ - Двадесети юбилеен национален семинар на потребителите на фирма „Софт Либ“ 

 

 

дата час събитие място 

ПОНЕДЕЛНИК 

15.10 

9,00 ч. 

17,30 ч. 

 

 

18,30 ч. 

Двадесети национален семинар на потребителите на софтуерен продукт E –lib 

„Антарктика - поглед от другата страна на света“ - изложба на художествена 

фотография, карти Тerra Australis Incognita, исторически материали, теренни 

образци 

Среща с писателя Христо Стоянов 

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 

 

 

Клуб 7 

ВТОРНИК 

16.10 

9,00 ч. 

 

12,00 ч. 

 

19,00 ч. 

19,00 ч. 

Благотворителна кампания, организирана от Дарителско сдружение „Св. Иван 

Рилски“ по повод Международния ден за борба с глада 

Благотворителен обяд за хора в нужда – инициатива на БЧК и Община Велико 

Търново по повод Международния ден за борба с глада 

„Двама мъже и половинка“ - спектакъл 

„Да си богат не е лесно“ – театрална постановка, втора премиера 

Село Балван, Клуб на пенсионера 

 

Пред Съдебната палата 

 

Клуб 7 

МДТ „Константин Кисимов“ 

СРЯДА 

17.10 

9,00 ч. 

 

19,00 ч. 

19,30 ч. 

Благотворителна кампания, организирана от Дарителско сдружение „Св. Иван 

Рилски“ по повод Международния ден за борба с глада 

Масови безплатни тренировки – есен 2018 

Една вечер с разказвач на уиски приказки 

Село Въглевци, Клуб на пенсионера 

 

Стадион „Ивайло“ 

Клуб 7 

ЧЕТВЪРТЪК 

18.10 

19,00 ч. 

 

 

19,00 ч. 

19,00 ч. 

Откриване на изложба „Настояще и бъдеще за миналото” - съпътстващо  събитие  

на национален форум „Настояще и бъдеще за миналото” за отбелязване на 

Европейската година на културното наследство 

Michael Jackson Tribute show  

Камен Донев представя „Македонски песни“ – концерт спектакъл 

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ 

 

 

Клуб 7 

ДКС „Васил Левски“ 

ПЕТЪК 

19.10 

18,00 ч. Концерт за 35-годишинината от създаването на Клуб на пенсионера и инвалида 

„Мъдрост“ в Дебелец и 25-годишнината на Дружество на инвалидите „Надежда“ 

Дебелец, читалище „Съгласие“ 

СЪБОТА 

20.10 

9,30 ч. 

10,00 ч. 

10,00 ч. 

11,00 ч. 

17,00 ч. 

19,30 ч. 

Поход от с. Присово до парк Ксилифор, част от кампанията „Движи се и победи“ 

Масови безплатни тренировки – Есен 2018 

Отворена тренировка по спортно ориентиране 

Театър „ВЕСЕЛ“ представя: „Снежанка и седемте джуджета“ – детски спектакъл 

„Дванадесета нощ“ /Уилям Шекспир/ - спектакъл, режисьор Валерия Вълчева 

„Още малко“ – концерт от турнето на Орлин Павлов 

С. Присово, централен площад 

Парк „Дружба“ 

Парк „Дружба“ 

Читалище „Искра“, салон 

АМР „Трапезица“ 

ДКС „Васил Левски“ 

НЕДЕЛЯ 

21.10 

10,00 ч. 

17,00 ч. 

Публично четене на слово от Петър Дънов - беседа 

„Дванадесета нощ“ /Уилям Шекспир/ - спектакъл, режисьор Валерия Вълчева 

Община Велико Търново, голяма зала 

АМР „Трапезица“ 



ГРАФИК ЗА СРЕЩИТЕ И СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

(15 – 21 октомври 2018 г.) 

 

Предстоящи събития: 

 

22 октомври /понеделник/ 

17,15 ч., паметник „Майка България“ – Отбелязване на Празника на Търновски гарнизон 

19,00 ч., театрален салон на НЧ „Надежда 1869“ - „Чешити“ – театрален спектакъл, представен от ДТ „Рачо Стоянов“ 

19,00 ч., Клуб 7 – Представяне на стихосбирката „Съвпадения“, автор: Калоян Христов 

 

23 октомври /вторник/ 

17,30 ч., ИЗ „Рафаел Михайлов“ - Откриване на изложба на Игор Однодворский   - живопис 

19,00 ч., Клуб 7 – Вечер на настолните игри 

 

24 октомври /сряда/ 

16,00 ч., библиотека при НЧ „Надежда 1869“ - Среща с Елена Чамуркова и разговор-представяне на книгата й „Обществена поръчка“ 

19,00 ч., Клуб 7 – Среща с женски футболен клуб „Етър“ 

25 октомври /четвъртък/ 

9,00 ч., Община Велико Търново, голяма зала - Сесия на Великотърновски общински съвет 

19,00 ч., МДТ „Константин Кисимов“, камерна зала - „Духът на поета“ 

 

26 октомври /петък/ 

 

ПРАЗНИК ДИМИТРОВДЕН И 833-ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО НА БРАТЯТА БОЛЯРИ ПЕТЪР И АСЕН 

 

9,00 – 11:00 ч. – Празнична Света литургия по случай  Димитровден; Място: Църква „Успение Богородично“ 

11,00 ч. – Литийно шествие с иконата на Св. Димитър; Място: от църква „Успение Богородично“ до църква-музей „Св. Димитър 

Солунски“ 

11,15 ч. – Празник Димитровден; Място: църква-музей „Св. Димитър Солунски“ 

20,00 ч. – Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“; Място: пл. „Цар Асен I“ 

 

10,00 ч., ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Аула на Ректората – „България, българите и светът. Владетел, държава и църква в 

средновековните Балкани“ – международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. 

18,30 ч., Клуб 7 – Представяне на книгата на Румен Стоичков „Сърце на длан“ 

19,00 ч., МДТ „Константин Кисимов“, голяма зала - „Вражалец“ - премиера 

 

27 октомври /събота/ 
11, 00ч., салон на НЧ „Искра“ - Театър ВЕСЕЛ представя: „Браво, Франклин!“ – детски куклен спектакъл 

 


