










БЛАГОТВОРИТЕЛЕН 
УЪРКШОП 
томбола в подкрепа на 
децата от Помощно училище 
“Власаки Шуманов“ Сливен 
и представителен магазин 
на Домейн Бойар, пл. „Васил 
Левски”
2, 9, 16 декември, 18:30 часа

ШИБИЛ
театрална постановка на 
детска трупа при Арт Център 
Седем с ръководител Вяра 
Начева, 
4 декември, 
11:00, 13:30, 19:00 часа
зала НТС

ЗИМНИ СЛЪНЧОГЛЕДИ
Арт работилница съвместно с 
читалищата от региона
4, 11 декември, 10:00 часа
Малка сцена при галерия 
Седем

ИЗЛОЖБА 
ДАНТЕЛИТЕ НА ЗИМАТА
4 декември
Малка сцена при галерия 
Седем 

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ 
Арт работилници за деца
5, 12, 19 декември, 10:00 
часа

БИЖУ КЛАС
Арт работилници за младежи 
от “Бижу клас“
5, 12, 19 декември, 13:00часа
Галерия Седем

БЯЛО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
изложба живопис на известни 
сливенски художници
15 декември, 18:00 часа
Галерия Седем

КОЛЕДНИ ПЛАМЪЧЕТА 
Арт работилница декорация на 
свещи “Коледни пламъчета“
16, 18 декември, 17:00 часа 
Галерия Седем

ИЗЛОЖБА 
ВДЪХНОВЕНИ ОТ ПРАЗНИКА 
18 декември
Малка сцена при галерия 
Седем 



www.tvarditsa.org

ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ИНФОРМАЦИОНЕН И
ЦЕНТЪР - ТВЪРДИЦА
гр. Твърдица, ул. Момчила 1
тел.: 0454/42460, 0877 809 681
е-mail: otic_tv@abv.bg
Работно време: 
от понеделник до петък
8:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Уважаеми съграждани, дами и господа, 
Ръководствата на Община Твърдица и Народно читалище 

„Св. св. Кирил и Методий 1914” Ви канят на 
КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ИЗЯВИ
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Болките в кръста засягат хиляди българи всяка година. Тези болки се появяват не само при хора, които работят 
тежка физическа работа, но и при млади лица прекарващи дълго време зад компютър, зад волана, след различни 
травми или след претоварване.

Въпреки че голяма част от случаите могат да се лекуват с почивка, физиотерапия и прием на медикаменти в 
рамките на месец, често болката се връща при повтарящи се движения, рязко изправяне или вдигане на тежък 
предмет.





Коледа е времето, в което всички пътища водят към дома. Бързаме към прегръдките с 
любимите хора, към домашния уют, към кухнята на мама, където ухае така сладко-сладко. 

Ние ви предлагаме няколко свежи идеи, които ще направят дома ви малко по-оригинален 
по отношение на коледната декорация и то без това по никакъв начин да навреди на традицията 
на Коледа или на бюджета ви.

Първо: Ще започнем със задължителните елементи в коледната украса.


























