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

Ф Е В Р У А Р И 2016 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
06.02. – 130 години от рождението на Людмил Стоянов – писател,
публицист, литературовед. Кът и витрина с произведенията му –
в библиотеката на читалището.
09.02. – Участие на читалището в Празничен концерт в ОКИ Дом на
културата „Красно село“ по повод „Св. Валентин“ – празник на
любовта и виното - с авторска поезия на Ценцерушка Андреева и
Вокалната група „Незабрава“ – 11.00 ч., зала № 3.
18.02. – Тематично-образователна програма „Урок по родолюбие“
по повод 143 години от обесването на Васил Левски. Панихида за
Апостола. Съвместна изява с НЧ „Г.С. Бенковски-1911“ и ученици от
Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ – в Къщата-музей на
В. Левски в кв. „Г. Бенковски“.
22.02. – Беседа за създаването на първите български читалища в
Свищов, Лом и Шумен пред ученици от районните училища по
повод 160 години на читалищното дело в България. Презентация по
темата на ученици от клубовете по журналистика и история при
ПГАВТ „А.С. Попов“ – 12.30 ч., лекционна зала.

26.02. – Вечер на талантите – участват ученици от клубовете по
изкуствата при ПГАВТ „А. С. Попов“. Гостува Борислав Мирчев –
поет и композитор – 15.00 ч., лекционна зала.
29.02. – По повод 3- ти март – Националния празник на РБългария –
обявяване на конкурс по рисуване на тема: „С България в сърцето“
за деца от началния курс на 43.ОУ „Хр. Смирненски“.

НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
08.02. - 188 години от рождението на писателя Жул Верн –
инфомационен кът в библиотеката.
12.02. – „Виното и любовта – тържество на живота“ – поетична
среща в салона на читалището по повод „Трифон Зарезан“ и „Св.
Валентин“.
12.02. – „Трифон Зарезан“ и „Свети Валентин“ – двете лица на един
красив празник“ – изложба от хумористични и романтични
рисунки, картички и шаржове, книги – в читалището.
19.02. – 143 години от обесването на Васил Левски – информационен
кът в библиотеката.
19-25.02. – „Работилницата на Баба Марта“ – детска забавна
работилница за изработване на мартеници и картички с деца от
школите при читалището.
25-29.02. – Изложба на мартеничките и картичките, изработени от
децата в „Работилницата на Баба Марта“ – в салона на читалището.
25.02. - Международно десетилетие на образование в интерес
устойчивото развитие на ООН – информационен кът
библиотеката за средните и висшите училища в България и
възможностите за кандидатстване и стипендии в тях и
университетите в чужбина.
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29.02. – Детски празник с дискотека за децата от школите по повод
1 март – Денят на самодееца.
09,11,12,22,23,25.02. – Занимания на ателиетата по Програма „Дъга“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
Изложба на плакати и илюстрации на художниците Вилиам
Китанов и Христо Хаджитанев – в салона на читалището.
Изложба „Маски от Африка и Япония“ – в читалището.
Македонска вечер, посветена на патрона на читалището – Гоце
Делчев – в салона на читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
Представяне книгата на големия приятел на България френския
журналист Анри Поззи „Войната се завръща“, както и откриване
инициативата за поставяне на негова паметна плоча във връзка със
70 години от смъртта му.
Честване годишнина от рождението на патрона на читалището и
представяне на оригиналното издание на сборника „Български
народни песни“ на Братя Миладинови от тяхната родственица
Елисавета Миладинова.
Отбелязване на годишнина от рождението на родения в Битоля
българин Коста Църнушанов, автор на книгата „Македония в
хърватско-българските вазимоотношения през вековете“.
Отбелязване годишнината от рождението на един от основателите
на българската археология – чехът Херман Шкорпио.
Отбелязване годишнина от рождението на пруския крал Ян Трети
Собиески, разбил османските орди на 12.09. при Виена – заслужено
наричан „Спасителят на Европа“.

Отбелязване годишнина от рождението на полковник Каварналиев,
геройски загинал при Дойран през 1913 г.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
10,11,12.02. - Участие на отбори по плуване от 45. ОУ „К. Величков“
и ПГТЕ „Х. Форд“ в Седми турнир по плуване за Купа “София“.
11.02. – Участие на училищни отбори в състезанията по Тенис на
маса от Районното първенство на „Ученически игри 2015-2016 г.“
във физкултурния салон на ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов“.
19.02. – Поднасяне цветя пред паметника на Апостола на Свободата
– Васил Левски..

