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

Ф Е В Р У А Р И 2 0 1 9 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
04.02. - Обявяване на литературен конкурс за ученици от пети клас
на 43 ОУ „Хр. Смирненски“ за написване на есе, посветено на 141
години от Освобождението на България.
09.02. - ОКИ - Дом на културата „Искър“ - „Вино и любов“ - концерт
с участието на Ценцерушка Андреева, авторска поезия и Даниел
Деянов, поп певец - 17.00 ч.
14.02. - Празник на любовта и виното - поетично-музикална
програма с участието на творци - поети от Клуба по литература при
ПГАВТ „А. С. Попов“ и читалищната актьорска школа „Юлий“ лекционна зала, 13.30 ч.
14.02. - Обявяване на литературен конкурс за ученическо есе,
посветено на любовта в поезията та П. К. Яворов за ученици от 33 ЕГ
„Св. София“.
18.02. - „Обич от любов“ - концертна програма с участието на Галя
Тодорова, преподавател по английски език в НЧ „Г. С. Раковски1925“ с авторска поезия и Даниел Деянов, поп изпълнител - НЧ
„Средец“, 11.00 ч.
19.02. - 146 години от обесването на Васил Левски. Съвместно с
Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ посещение на

къщата-музей в кв. „Бенковски“ и участие в тържеството за
Апостола.
22.02. - 120 години от рождението на художника Дечко Узунов
/1899-1986/ - един от най-големите майстори на съвременната
българска живопис. Лекция на д-р Десислава Донева пред деца и
възрастни от художественото ателие при читалището „Захарий
Зограф“ .
28.02. - Начало на читалищното дело в България - лекция за първите
читалища в Свищов, Лом и Шумен пред ученици от Историческия
клуб при ПГАВТ „А. С. попов“, гост д-р Румина Вълкова - в
библиотеката, 13.30 ч.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
8 и 11.02. - „Най-невероятното сърце“ - work-shop за изработване и
изложба на сърца от различни материали /по повод предстоящия
празник „Св. Валентин“/.
9-10.02. - Участие на балет „Меги денс“ в Национален конкурс „Път
към славата“.
14.02. - „Понякога боли от тишина“ - представяне на стихосбирката
на Веселина Иванова с участието на Борис Мирчев - в салона на
читалището по повод празниците „Трифон Зарезан“ и „Св.
Валентин“.
14.02. - „Трифон Зарезан“ и „Св. Валентин“ - двете лица на един
красив празник - изложба на хумористични и романтични рисунки,
картички и шаржове, книги - в читалището.
19.02. - 146 години от обесването на Васил Левски - представяне
живота на Апостола в книги и снимки - в библиотеката.
18 и 22.02. - Работилницата на Баба Марта - детска забавна
работилница за изработване на мартеници и картички с децата от
школите при читалището.
22-28.02. - Изложба на мартеници и картички, изработени от децата
от школите при читалището.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
19.02. - 146 години от обесването на Васил Левски- поднасяне на
венец и цветя пред паметника на Апостола.

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Представяне на фотоизложба от пощенски картички от България от
60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век.
Отбелязване на годишнината от смъртта на идеолога на МакедоноОдринското революционно движение Христо Матов.
Представяне на книгата на френския военен кореспондент Анри
Поззи „Войната се завръща“.
Откриване на кампанията за изграждане на паметник в София - в
парк „Св. Троица“, на героя от Първата световна война майор
Георги Векилски.
Отбелязване на годишнината от рождението на големия български
политик и юрист Стефан Бобчев.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
19.02. - Поднасяне на цветя пред паметника на Апостола на
свободата Васил Левски.

