КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2014 Г.
Наименование на
събитието

Период
на
провеж
дане
6. 01.

Организатори

Място на
провеждане

Кратка характеристика

Община Лом
Архиерейски
наместник

Площад
“Нечаев” (на
брега на река
Дунав)

Това е един от най-големите християнски празници,
почитан от православната църква. На брега на р.
Дунав се събира огромно множество хора.
Провеждат се водосвет и ритуал “Спасяване на
кръста”.

Изложба «Москва –
1989-1991 –
Неуспешният
преврат»

17.01.

ОХГ
„Поломие”

Бабин ден

21.01.

Община Лом
ОХГ
”Поломие”
Фондация
„Фодар”
Община Лом

Ретроспективна
изложба на проф.
Димитър Томов

06.02.

Община Лом и
Представителст
вото на СБХ Лом

ОХГ
„Поломие”

Йорданов ден

Трифон Зарезан - Ден
на лозарите и
винопроизводителите
Конкурс и изложба

14.02.

28.02.

Община Лом
Винарна
„Поломие”

м.„Садовете”

Община Лом

Общинска

Изложба на Антоан Божинов- фотограф,
преподавател в НБУ и СУ „Климент Охридски”.
Изложбата е посветена на събитията в Москва в
периода 1989-1991г.
Празнична програма в кв. „Младеново” и кв.
„Хумата”.
Изложбата е в памет на проф. Димитър Томов –
художник с национално и международно признание,
родом от Лом. Дългогодишен преподавател по
анимация. Починал миналата година.
Музикална програма, съчетана с молебен за берекет
и дегустация на най-добрите домашни вина в
района на павилион „Окопа”. Провеждане на
конкурс за най-добро вино.
Благотворителна изложба-конкурс мартеници, пана

мартеници на деца от
ломските училища.

ЦИД

художествена
галерия
“Поломие”

и пролетни картички на деца от ломските училища
и детски градини. Награждаване на най-добрите
участници.

Народно
читалище
“Постоянство
”
Паметник
“Дядо Цеко
войвода”
ОХГ
„Поломие”

Празничен концерт с участието на ученици от
ломските училища. Програма с участието на
фанфарните музики на ОУ „Н. Първанов” и ОУ „К.
Фотинов” и поднасяне на венци пред паметника на
Дядо Цеко войвода”.

Тодоровден, известен още като „Конски Великден”
или Кушии. Празникът се отбелязва в първата
събота на Великденските пости. През последните
години тези празници се наложиха като любими за
хората от с. Трайково, с. Ст. махала, с. Ковачица, кв.
Младеново и кв. Стадиона.
Фолклорен събор с участието на любителски
певчески и танцови групи от община Лом

Национален празник
на Република
България

3.03.

Община Лом
Учебни
заведения
ЦИД
Исторически
музей

Изложба-фотография
на
Румен Кузов

13.03

Община Лом
ОХГ
„Поломие”

Тодоров ден

12.03.

Община Лом

с.Трайково
с. Ст. махала
с. Ковачица

„Дългошевска пролет”

22.03

с. Замфир

Часът на земята

30.03

НЧ „Замфир
Хаджийски” –
с. Замфир
Община Лом
Община Лом
Учебни
заведения
Клуб
„Екология и
опазване на

празник на
открито

Русенски фотоателиета (края на XIX - начало XX в.)

Международна инициатива, която се отбелязва
всяка година по целия свят. Провежда се последната
събота от месец март. Факелно шествие, гасене на
осветлението по ул. „Дунавска”, празничен концерт,
огнено шоу, пускане фенери на желанията.

околната
среда” към
ЦИД
Община Лом
ОХГ
„Поломие”

Изложба-карикатура
/Валентин Георгиев/

04.04

ОХГ
„Поломие”

Международен ден на
ромската общност

8.04.

Община Лом
НПО

Великден ’2014

13-18
април

Община Лом

Великденска изложба
– базар
“Шарени перашки и
обредни хлябове”
Отбелязване на 60
години от създаването
на Центъра за
извънучилищни
дейности и 10 години
от създаването на
ФТС „Северняче” и
ВГ „Дунавски

април

Исторически
музей
Община Лом

Исторически
музей Лапидариум

Текущи
меропри
ятия
през
цялата
година

Община Лом
ОЦИД – Лом
ОХГ
„Поломие”

-

Народно
читалище
“Постоянство
”
Общинска
художествена
галерия
Площад
„Свобода”

Изложба на секция „Карикатура” към СБХ,
представяща един от най-изявените карикатуристи
в страната с международно признание.
Хумористична изложба с разностранна тематика.
Празничен концерт на 6 април 2014 с участието на
деца от ромски и български произход. Детска
изложба в галерията. Шествие до р. Дунав.

Празничен концерт за децата от детските градини и
училищата.
Конкурс на тема „Бог е любов” с участие на
ученици от ломски училища.
Традиционна великденска изложба-базар
великденски перашки, обредни хлябове
великденски картички.

на
и

Програма, посветена на 60-годишнината от
създаването на ОЦИД - Лом и 10 години от
създаване на ФТС „Северняче” и ВГ „Дунавски
звънчета”. Програмата ще включва мероприятия с
участието на всички форми на центъра: изложба,
концерт, хепънинг, среща със стари преподаватели,
както и филм за дейността на центъра.

звънчета”
Международен ден на
Земята

20.04
22.04

Община Лом
btv Медия Груп
Младежки еко
клубове

Община Лом

Инициативи за отбелязване на „Деня на Земята”:
залесяване, кулинарна изложба и др. С
представители на училища, младежки екоклубове и
социални институции
Включване на младите хора от Лом в почистване на
Община Лом в рамките на Национална кампания
„Да почистим България за един ден”.

кв. Момин
брод
с. Замфир

Празнична музикална програма. Литургия в Храм
„Св. Вмчк. Георги Победоносец”.
Празнична музикална програма.

Исторически
музей

Международен ден на музеите. Ден на отворените
врати в Историческия музей.

Площад
“Свобода”
Площад
“Свобода”

Празничен ритуал за изпращане на абитуриентите
от випуск 2012 г. от ломските средни училища.
Празнично шествие на учениците от ломските
училища по централната улица на гр. Лом,
организирани в три лъча – От ОУ „Н. Първанов”, от
ОУ „К. Фотинов” и СОУ ЧЕМИ „Д. Маринов”.
Парад на мажоретните състави и фанфарна музика
в община Лом.
Празничен концерт.
Връчване на годишните награди на най-изявени
учители.

Събор на кв. Момин
брод
Събор на с. Замфир

1.05

Община Лом

6.05

Ден на отворените
врати в Историческия
музей.
Абитуриентски балове
2013 г.
Ден на славянската
писменост

18.05

Община Лом
Кметство и
Читалище с.
Замфир
Исторически
музей

20 – 25
05
24.05

Община Лом
Община Лом
Учебни
заведения

Изложба на фонд „13
века България”

23.05

Седми общински
детски фолклорен
конкурс „Дунавско
настроение”

29 и 30
.05.

Международен ден на
детето

1.06.

Община Лом
ЦИД

Шести общински
събор на
любителските
певчески групи от
Община Лом
Ден на река Дунав

8.06

Община Лом

22 29.06
.

Община Лом
ЦРД-Лом

20.07 –
6.08

Община Лом
ОХГ
„Поломие”

Изложба на китайски
художници

Община Лом
ОХГ
„Поломие”
Българонемско
културно
дружество
Народно
читалище
“23 септември”
Община Лом

ОХГ
„Поломие”

НЧ
“Постоянство
” или
Амфитеатъра

Изложбата е посветена на 24 май – Ден на
славянската писменост и култура

Детски фолклорен конкурс с участието на деца от
детски градини, училища и читалища не само на
територията на общината, но и от други общини.
Децата се разделят във възрастови групи; Найдобрите колективи се отличават от компетентно
жури.
Изложба детски рисунки на децата от ЦДГ.
Детски празник на открито, шествие, състезания,
конкурси с участието на деца от ЦИД и детските
градини.

НЧ
“Постоянство
”
Площад
“Свобода”
Амфитеатър в Преглед на любителските пенсионерски групи от
Дунавския
всички клубове на пенсионерите, дневни центрове
парк
за възрастни и социални заведения на територията
на Община Лом. Събитието ще се проведе в
Амфитеатъра в Дунавския парк.
р. Дунав
22.06 – 29.06 - Хепънинг на брега на р. Дунав.
Почистване на крайбрежието на реката. Шествие с
участие на граждани от всички възрасти.
22.06 – Младежки рок фест - четвърто издание и
посрещане на „Дунавски сал”
ОХГ
Изложба с участието на китайски художници,
„Поломие”
организирана съвместно с посолството на Китай у
нас и Немско-българско културно дружество.

13 века
България
Немскобългарско
културно
дружество
Община Лом
с. Ковачица
Община Лом
с. Сталийска
махала
Община Лом
с. Трайково

Поводът е 65 годишнината от установяването на
дипломатическите отношения между България и
Китай Изложбата цели да постави началото на
културен обмен между двете страни.

Събор на с. Ковачица

28.08.

с. Ковачица

Празнична музикална програма.

Събор на с. Сталийска
махала

28.08

с. Сталийска
махала

Празнична музикална програма.

Събор на с. Трайково

9.09

с. Трайково

Празнична музикална програма с участието на
външен изпълнител според избора на хората от с.
Трайково.
Пленер по живопис с участието на изявени
български художници и художници от България,
Сърбия и Румъния. Пленерът и изложбата от него
ще са посветени на 17 септември – „Вяра, надежда,
любов” – Празник на град Лом

Пленер по живопис
„Поломие ’2014”
или изложба на
северозападните
художници

10.09. –
17.09

Община Лом,
ОХГ
„Поломие”
Представителст
вото на СБХ Лом

Общинска
художествена
галерия
“Поломие”

“Вяра, Надежда,
Любов”
(Ден на Лом)

17.09

Община Лом

гр. Лом

В дните около 17 септември се организират
различни културни мероприятия, с участието на
училищни и читалищни колективи и външни гости.
На 17.09. Празнична музикална програма (по
възможност) с участието на външен изпълнител.
Пленер по живопис с участието на местни и
гостуващи автори. Откриване на изложбата от
пленера в навечерието на Празника на града.
Балканска фолклорна вечер
Младежки концерт

Седми театрален
фестивал

30 09. –
06.10

Национален конкурс
„Яна Язова”

октомвр
и

Коледна украса

декемвр
и
1.11.

Ден на Народните
будители

Народно
читалище
“Постоянство”
Община Лом
НЧ
“Постоянство”
Община Лом

Народно
читалище
“Постоянство
”
НЧ
“Постоянство
”

Община Лом

гр. Лом

Община Лом
Народно
читалище
“Постоянство”

Народно
читалище
“Постоянство
”
ОХГ”Поломи
е”
Малка зала на
НЧ
“Постоянство
”
Клубове на
пенсионери и
инвалиди

Ден на християнското
семейство

25
ноември
2012

Видинска
митрополия
Община Лом

Ден на хората с
увреждания

3.12

Община Лом

Международно киноложко изложение
Ден на мобилността – 22 септември
Международен театрален фестивал на
любителските театри на името на Кр. Пишурка.
Конкурсът се организира съвместно от Община Лом
и НЧ”Постоянство”. Посветен е на известната
ломска поетеса Люба Ганчева или Яна Язова.
Кметът връчва традиционно първа награда.
Монтиране на коледна украса в града.
Празничен концерт по повод 1 ноември – Ден на
народните будители.
Изложба, посветена на деня на народните будители

Вечер по повод Деня на християнското семейство с
участието на НВП Видинския митрополит
Дометиан.
Този ден е обявен през 1992 год. от Генералната
асамблея на ООН за международен ден на хората с
увреждания. Оттогава това е ден за засилване на
дискусията по темата за свободния и независим
живот на хората с увреждания, за тяхното
пълноправно участие в обществото.
За 3-ти декември в цял свят се организират
кампании с цел постигане на ефективна промяна в
условията на живот на хората с увреждания. При

Коледна изложбабазар на ломски
художници.

22.12.

Община Лом
ОХГ
“Поломие”

Коледна програма

15 23.12.

Община Лом

Общинска
художествена
галерия
“Поломие”
Площад
„Свобода”
и селата от
общината

нас денят се отбелязва с мероприятия от Съюза на
инвалидите – гр. Лом и Съюза на слепите – гр. Лом.
Традиционна годишна изложба – базар: живопис,
графика, скулптура с участието на ломски
художници.
- Изложба на коледни картички и сурвачки на деца
от ломските училища, с награди за най-добрите.
- Запалване светлините на коледната елха
/програма/
- Коледна изложба на хлебопроизводителите от
Лом.
- Коледни концерти в големите села на общината.

