Столична община - район „Илинден”
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ”
/януари - 2014 г./

06.01. - ЙОРДАНОВДЕН
Водосвет за здраве, ползотворна работа и благоденствие на
служителите в районната администрация

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА
НЧ „Роден край - 1931”
03.01. - 95 години от рождението на писателя Дж. Д. Селинджър
– кът с библиотечни материали
06.01. - Християнските празници и традиции през месец януари
– информационен кът с фотоматериали
11,18,25.01. - Провеждане на поредните сесии на „Работилница за
родители”, съвместен проект с УНИЦЕФ и ФИЦЕ-България
20.01. - 21-ви януари: Ден на родилната помощ – фотоизложба
30.11. - 160 години от рождението на Стефан Стамболов –
български политически и държавен деец, журналист и преводач –
информационен кът в библиотеката

Участие на Школата по изобразително изкуство в Националния
конкурс за детска рисунка „Бялата олимпиада в детските очи –
СОЧИ -2014”
Представяне на постановката „Мамин Мързелан” на Детската
театрално-фолклорна формация при читалището в две училища в
района
НЧ „Г.С. Раковски - 1925”
166 години от рождението на Христо Ботев – витрина и изложба
на произведения от и за автора
Откриване на тематичната образователна ученическа програма
„Урок по родолюбие” на тема „Илия Цанов – адвокат, служебен
защитник на Ботевите четници” – съвместна изява с НЧ „Епископ
Йосип Щросмайер-2009” в лекционната зала
Изложба на кино плакати от 60-те,70-те,80-те и
миналия век – лекционна зала

90-те години на

21.01. - Бабин ден: Ритуал „Къпане на бебе”; концертна програма
на изпълнители и състави при читалището
151 години от рождението на Алеко Константинов – кът, витрина
и беседа пред ученици от районните училища
135 години от рождението на Пейо Яворов – кът и витрина в
библиотеката и във фоайето на
НЧ „Епископ Йосип Щросмайер - 2009”
Съвместно с НЧ „Пейо Яворов-1920” - провеждане на „Яворова
вечер” по повод рождението на поета. Рецитал по стихове на
Яворов. Поднасяне на цветя на паметника му в Борисовата градина
в София.

Съвместно с НЧ „Г.С.Раковски-1925” - стартиране на проект
„Тематична образователна ученическа програма – Урок по
родолюбие”. Тема: „Илия Цанов – служебен защитник на Ботевите
четници”. Представяне на живота и делото на Илия Цанов и
излъчване на документалния филм „Служебен защитник”.
Съвместно с Гражданско сдружение „Хървати в България”
отбелязване на годишнината от рождението на Димитър
Миладинов – един от съставителите на издадения през 1862 г. в
Загреб от епископ Йосип Щросмайер Сборник „Български народни
песни”.
Откриване на фотоизложба в офиса на Сдружение „Хървати в
България” на тема: „Приносът на епископ Щросмайер за духовния
напредък на България”. В инициативата участва и Посолството на
Република Хърватия в България.
Съвместно със Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
тържествено отбелязване на годишнините от рождението на
големите български военни дейци, участници в четири войни за
национално обединение на Отечеството ни генерал Никола Генев,
генерал Стилиян Ковачев и генерал Димитър Кирков.
Съвместно с Клуб „Приятели на Белгия – Ернест Солвей” в
Посолството на Кралство Белгия в България и НЧ „Зора-2003” – град
Кюстендил, отбелязване на годишнината от рождението на
националния герой на Белгия – полковник от Белгийската армия и
командир на антинацистката съпротива в Брюксел българинът
Тодор Ангелов.

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
3 СОУ „Марин Дринов”
20.01. - Посещение на изложба на художника Сирак Скитник в
Софийската градска художествена галерия
27.01. - Посещение на изложба „60 години в снимки” на
фотографската легенда Хари Бенсън в Телефонната палата

ОДЗ №21 „Зора”
28.01. - „Приказен свят” – ден на приказките, музикалнодраматичен спектакъл с изпълнение на децата от детската градина
ОДЗ №51 „Щурче”
19.01. - Отпразнуване на Световния ден на снега с децата-лагерници
от провеждащото се ски училище в гр. Добринище.
30.01. - „Бабо мила, бабо сладка” – празничен Бабин ден в детската
градина
ЦДГ №53 „Света Троица”
17.01. - Образователен театрален спектакъл на здравна тематика в
детската градина
31.01. - Образователен музикален спектакъл в детската градина изпълнения на квартет „Еолина”

СПОРТ
Турнир по джудо между възпитаници на 57 Спортно училище „Св.
Наум Охридски” и Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден –
София”

