Брой 14 – м.януари, 2017г.
Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.Издава се с цел
популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров”- с. Соколаре, Пенсионерски клуб „Нов живот”- с. Соколаре и
филиал ЦДГ”Пролет”- с.Соколаре сред жителите на селото и широката
общественост на община Бяла Слатина.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
„ДА УЧИМ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ КУКЛЕН ТЕАТЪР“
С настъпването на новата календарна година се организираха първите
репетиции на куклената постановка „Дядовата ръкавичка“ по Елин Пелин. Децата от
целевата група се зарадваха много на новите кукли за куклен театър и с удоволствие
работят с тях под ръководството на библиотекарките Бойка и Ивка. Доставени са
вече сглобяемата дървена сцена за кукления театър и преносимия компютър за
озвучаване. Но най-интересното събитие по проекта беше гостуването на
професионалния куклен театър от гр. Враца с куклената постановка „Макс –
катеричката“ в читалището. Публиката от деца, родители и гости имаше възможност
да се наслади на красивата сцена, на прекрасната интерпретация на артистите и на
поучителната приказка за Макс – катеричката. Почти всички присъстващи за първи
път в живота си се срещнаха с магията на кукления театър и бяха наистина
впечатлени и приятно развълнувани.

МРАЗОВИТА ЗИМА
Целият първи месец на календарната година беше леден, мразовит и
снежен. Въпреки ниските отрицателни температури и дълбокия сняг
животът в Соколаре тече нормално. Пътищата са проходими при зимни
условия. Всеки ден има хляб, ток и вода. Детската градина работи като са
осигурени необходимите условия за отглеждане, възпитание и обучение
на децата. Независимо от студеното време пенсионерският клуб отваря
врати в сряда и петък и посреща със запалена печка своите членове. На
автобусната спирка също всяка сутрин се пали печка, за да могат
учениците да чакат автобусите за училище на топло, а също така и хората,
които получават топъл обяд, осигурен от община Бяла Слатина да не
мръзнат докато пристигне храната. Няма информация за бедстващи хора.

ТОПЪЛ ОБЯД
Четиридесет и седем човека от с. Соколаре получават топъл обяд
всеки работен ден. Храната е вкусна и разнообразна, като се доставя в
кутии за еднократна употреба. На хората, които имат здравословни
проблеми и не са в състояние да се придвижват, обяда се носи в къщи. От
първи март още 15 човека ще бъдат включени в списъка за получаване на
безплатна храна. Заслуга за тази прекрасна социална услуга дължим на
народния представител Красен Кръстев.

„Културата е това, което остава, когато забравим всичко, което сме
научили.“ - Еманюел Муние

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЛАСТ ВРАЦА, ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, СЕЛО
СОКОЛАРЕ, НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ-1920”
ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

21.01.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

БАБИНДЕНКУЛИНАРНА
ИЗЛОЖБА
"БАБИНАТА ПИТКА"

14.02.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ТРИФОН ЗАРЕЗАНСКИ КОНКУРС- "НАЙХУБАВОТО
СОКОЛАРСКО
ВИНО"

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

1.03.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ДЕН НА САМОДЕЕЦА
"БАБА МАРТА ТАЗИ
ЗАРАН
МАРТЕНИЧКИ Е
ИЗПЛЕЛА"

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"
ЦДГ

3.03.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

3 МАРТ - ЧЕСТИТ
НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЧИТАЛИЩЕ

8.03.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ПРАЗНИЧНО
ТЪРЖЕСТВО
ПОСВЕТЕНО НА
ЖЕНАТА

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

08.04.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ЛАЗАР И ЦВЕТНИЦА
- ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА
ТРАДИЦИЯТА

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"
ЦДГ

КМЕТСТВО
ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"
ЦДГ

16.04.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИК

23.04.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

СВЕТОВЕН ДЕН НА
КНИГАТА ЛИТЕРАТУРНО
ЧЕТЕНЕ

ЧИТАЛИЩЕ

24.05.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ДЕН НА
СЛАВЯНСКАТА
ПИСМЕННОСТ И
КУЛТУРА

ЧИТАЛИЩЕ

СЛЪНЦАТА НА СЕЛО
СОКОЛАРЕ ЗАБАВНО ДЕТСКО
ШОУ

1.06.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

16.06.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА БАЩАТА

ЧИТАЛИЩЕ

3.07.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ОТКРИВАНЕ НА
СЛАДОЛЕДЕНОТО
ЛЯТО

ЧИТАЛИЩЕ

18.07.2017г.

31.07.2017Г
.

ЧИТАЛИЩЕ

ЧИТАЛИЩЕ

180г. От рождението на
Васил Иванов Кунчев драматизация на
разказа "Апостола в
премеждие"
Световен ден на
приятелството конкурс за рисунка и
есе на тема "Моят найдобър приятел"

ЧИТАЛИЩЕ
ЦДГ

ЧИТАЛИЩЕ

ЧИТАЛИЩЕ

15.08.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ОБЩИНСКИ
ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ"ЕХО ОТ
РОДНИЯ КРАЙГЕОРГИ ГОРЕЛСКИ"
190г. От рождението на
Йозеф Щрауспрезентация
130г.
От създаването на
първата грамофонна
плоча

ЧИТАЛИЩЕ

21.08.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

31.08.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ЗАКРИВАНЕ НА
ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ

ЧИТАЛИЩЕ

4.-6.09.
2017г.

НЕДЕЛИНО

БАЛКАНСКИ
ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ НЕДЕЛИНО

ОБЩИНА КМЕТСТВО
ЧИТАЛИЩЕ

ДЕН НА
ВЪЗРАСТНИТЕ,
ПОЕЗИЯТА И
МУЗИКАТА

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

1.10.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ЧИТАЛИЩЕ

КМЕТСТВО
ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

10.11.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

СЪБОР НА СЕЛО
СОКОЛАРЕ

21.11.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

ДЕН НА
ХРИСТИЯНСКОТО
СЕМЕЙСТВО

ЧИТАЛИЩЕ

24.12.2017г.

ЧИТАЛИЩЕ

КОЛЕДНО НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ

ЧИТАЛИЩЕ
ПК "НОВ ЖИВОТ"

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Библиотеката в НЧ „Н. Й. Вапцаров” – с. Соколаре съдържа 6466 книги. Тя се
посещава от 131 читатели. От тях 45 са на възраст до 14 години. Най-редовните
читатели в библиотеката са Стефка Павловска, Лидия Ботева, Цветана Коцева,
Къна Тотьова, Виолина Цветанова, Славка Цанова, Цветана Гонева, Евдокия
Антонова. За възрастните най-предпочитани са любовните и криминални романи.
Учениците търсят предимно литература, свързана с учебната програма, а това са
произведенията на наши и чужди класици. Госпожа Павловска е почитател на
българската литература и обича да чете и препрочита български исторически и
съвременни романи. Баба Дочка се интересува от приказки, а Лидия Ботева чете
книги на разнообразна тематика.
Всяка календарна година читалищната библиотека обогатява своя фонд с
нови произведения. През 2016 година са набавени 98 нови книги, от които 10 са
закупени, а 79 са дарени.

МЪДРИ МИСЛИ ЗА КНИГАТА:
"Книгата е може би най-сложното и великото чудо от всички чудеса ,
създадени от човечеството по пътя му към щастие и бъдещо
могъщество."
Максим Горки
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо." Гьоте
"Четящият човек живее хиляда живота преди да умре… Този, който не е
прочел нито една книга, живее само един."
Джордж Р.Р. Мартин
"Аз винаги си бях представял Рая във вид на библиотека."
Хорхе Луис Борхес

ДА СИ СПОМНИМ ЗА: Йордан Нинов Стоев
/Йоци/ – един от бившите кметове на
Соколаре
За него хората разказват с любов и
уважение: Роден е на 14.07.1934г. в село
Соколаре в земеделско семейство. Има две
сестри – Цонка и Бисерка. Работил е като
учител по физическо възпитание и трудово
обучение в местното училище. Бил е
секретар
на
някогашната
община
Соколаре, обединяваща селата Соколаре,
Комарево, Нивянин и Буковец, както и секретар на местната партийна
организация. По това време кмет е бил Васил Илиев Цолов от Комарево,
известен с прякора „Памука“. През 1979г. селата имат вече
самостоятелни кметства. Йордан Стоев е кмет на Соколаре два
последователни мандата. Той има заслуги за направата на голяма част
от тротоарите в селото, каменните настилки на улиците,
автоспирките, читалищната пристройка, паметника в парка и моста
при гробищата. Хората го помнят като много добър, усмихнат и
услужлив човек, с голям авторитет и много приятели. Йордан Стоев е бил
прекрасен ръководител и администратор. Винаги е бил за пример на
останалите – строг, но изключително справедлив. Отличавал се е с
таланта да пише красиво с технически шрифт и с желание изготвял сам
плакати и обяви, както и украси за празници. Освен това е бил самодеец –
пеел в тригласния хор към читалището с ръководител младия по онова
време Марин Митев. Йоци е бил буден и много трудолюбив човек. Работил
е и като тракторист, шлосер и бригадир на кравефермата. Заедно със
съпругата си Пашка Стоева – учител по професия създават две прекрасни
и много добре възпитани деца – Ваня и Николай. Ако беше все още жив,
щеше да се гордее и със своите внуци – Поля, която е студентка във
военното училище във Велико Търново, Билянка, която е завоювала
златни медали в републикански състезания по художествена гимнастика
и Мартин, който се занимава с народни танци. След тежко и
продължително заболяване Йордан Стоев умира през 2001г., но завинаги
остава в спомените на соколарчани като стойностен човек и един от
най-уважаваните кметове на село Соколаре.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: Цецка Юнова – фризьорката
Тя е симпатична, дружелюбна, общителна и мила жена, по природа
интелигентна. Отличава се с трудолюбие и предприемчивост. Цецка е
надарена от бога с редица умения – може да шие и дълги години е
работила като шивачка в завод „Пионер” – Бяла Слатина, умее да
подстригва и прави жените красиви като фризьорка, била е и
болногледачка, защото има добро сърце и нежни, но сръчни ръце. В
момента е пенсионер по болест, но не остава без ангажименти –
събира таксите от населението за охранителната фирма и се грижи за
мъжа си и зълва си. Цецка е приятен събеседник на разнообразни теми и
има собствено мнение по актуални въпроси.
Редовно посещава
пенсионерския клуб, общува с хората и активно участва във всички
обществени дейности и мероприятия. Нейната радост и гордост са
двамата и сина Велко и Пламен, както и внучките – красавиците
Ванеска и Деничка.

ЦЕЦКА И МИЛЧО ЮНОВИ ВЪВ ВИХЪРА НА ТАНЦИТЕ

