СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“

Ю Н И

2016 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.06. - Международен ден на детето – читалищна концертна
програма в магазин „Кауфланд“ , ул. „Скопие“ № 1, 11.00 ч.
01.06. – Изложба на рисунки на деца от Ателие „Захарий Зограф“ –
9.00 ч., лекционна зала.
02.06. – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Кът и витрина с материали за Христо Ботев – в библиотеката.
Урок по родолюбие – беседа за безсмъртието пред ученици от 43 ОУ
„Христо Смирненски“ – 12.30 ч., библиотеката.
03.06. – 05 юни – Световен ден за опазване на околната среда и
водите. Презентация на филмите „Чернобил и пораженията за
човечеството“ и „Красотите на българската природа“, продукция на
учениците от Екоклуба при ПГАВТ „А.С. Попов“ – 13.00 ч.,
лекционна зала.

10.06. – 145 години от излизането на в. „Дума на българските
емигранти“, редактиран от Христо Ботев – кът и витрина в
библотеката.
10.06. – Годишен концерт на учениците от класовете по пиано и
китара на читалищната музикална школа с преподаватели Т.
Драганова, Б. Банков, М. Джуров – 18.30 ч., лекционна зала.
13 – 30.06. – Национална кампания за насърчаване на четенето с
активното участие на библиотеката – 10.00-12.00 ч., библиотеката.
15.06. - Годишен концерт с участието на всички читалищни школи
и художествени състави – 18.00 ч., площадчето пред читалището.
20.06. – 155 години от публикуването на сборника „Български
народни песни“ от братя Димитър и Константин Миладинови,
издаден с финансовата и морална подкрепа на епископ Йосип
Щросмайер.
Среща–разговор
с
Елисавета
Миладинова,
родственица. Фотоизложба – 12.30 ч., лекционна зала.
26.06. – Международен ден за борба с наркотиците. „Виж света без
наркотици“ – модно дефиле на участниците в Младежката
театрална школа „Юлий“ при читалището – 12.30 ч., лекционна
зала.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
01.06. - Участие на ателието към ДЮРИ по програма „Дъга“ и на
балет „Меги денс“ в концерт и изложба в узей „Земята и хората“ –
10.30 ч.
01.06. – Участие на балет „Меги денс“ в концерта по повод връчване
на наградите от конкурса „Мъдростта на народа ни“, организиран
от Фондация „Детето и фолклора“ – музей „Земята и хората“,15.30 ч
01.06. – Концерт и изложба на открито в рамките на проект по
програма „Дъга“ – лятна сцена в парк „Света Троица“, 18.30 ч.

02.06. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България –
витрина.
06.06. – Пленер по рисуване на Школата по изобразително изкуство
в парк „Витоша“ по повод Международния ден за опазване на
околната среда /5 юни/.
13 – 24.06. – Изложба на Школата по изобразително изкуство в
Столична библиотека, детски отдел.
21.06. – Световен ден на музиката – витрина.
17-22.06. – Участие на балет „Меги денс“ в Международния
фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, Албена – 2016.
27.06. – 166 години от рождението на Иван Вазов – информационен
кът и фото-кът.
01-30.06. – Детски летен лагер със занимания
приложни изкуства, танци.

по рисуване,

Занимания на ателиетата по програма „Дъга“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
„Какво знаете за град Кукуш?“ Конкурс-викторина по история с
ученици от 43 ОУ „Христо Смирненски“ – в салона на читалището.
„Свети дух“ – ден на загиналите за свободата на Македония –
панихида и концерт – в салона на читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
01.06. – Честване Международния ден на детето и стартиране на
инициатива по преиздаване книгата на Георги Райчев „Небесният
войн“ – първо издание през 1940 г.

02.06. – Отбелязване Деня на Ботев и загиналите за свободата на
България.
Организиране и представяне на Фотоизложба „Красотите на
Хърватия“ в град Кнежа, както и представяне на книгата „Епископ
Й. Щросмайер и славянството“.
Отбелязване годишнина от рождението на големия приятел на
България американецът Макгахан.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
01.06. - Концерт и изложба на участниците в проект „Работилница
„Мъдростта на народа ни“ по Програма „Дъга“, организирани от
НЧ „Роден край-1931“ и със специалното участие на танцьори от
Ансамбъл „Гоце Делчев“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Света
Троица“.
08.06. – Концерт на Джаз формация „София“ при Общински
културен институт „Надежда“ – 11.00 ч., лятна сцена в парк „Света
Троица“.
08.06. – Детско шоу със специален гост – изпълнител композиторът
Хайгашот Агасян и аниматорите на Златка – 18.00 ч., лятна сцена в
парк „Света Троица“.
20.06. – Представителен концерт на Ансамбъл „Гоце Делчев“ по
повод 113 години от смъртта на патрона на ансамбъла – 18.00 ч.,
лятна сцена в парк „Света Троица“.
21.06. – Благотворителен концерт , организатор Сдружение
„Усърдие“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Света Троица“.
25.06. – „Момичето“ – премиерен спектакъл по повод 20 години от
създаването на Театрална студия „Игра“ при Дом на културата
„Средец“ – 18.00 ч., лятна сцена в парк „Света Троица“.
30.06. – Музикална среща в парка с популярните изпълнители
Джина Иванова и Искрен Пецов – 18.00 ч., лятна сцена в парк
„Света Троица“.

