СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ“
ФЕВРУАРИ

2017 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.02. - 135 години от рождението на художника Владимир
Димитров – Майстора. Беседа на д-р Десислава Данева пред
художниците от Ателие „Захарий Зограф“ – 17.00 ч., библиотеката.
10.02. – Отчитане на резултатите и награждаване на отличените в
литературния конкурс ученици от ПГАВТ „А. С. Попов“, посветен
на 295 години от рождението на Паисий Хилендарски и 255 години
от написването на „История славянобългарска“ – 13.00 ч.,
библиотеката.
14.02. – Празник на виното и любовта – програма с участието на
Вокална група „Незабрава“ и Школата по класически балет „Ева“
при читалището – 16.00 ч., лекционна зала.
14.02. – Гостуване на Ц. Андреева с авторска поезия и Даниел
Деянов – поп изпълнител в гр. Кюстендил в НЧ „Братство-1869“ по
повод Деня на виното и любовта – 18.00 ч., в салона на читалището.

19.02. - Съвместно с Историческия клуб при ПГАВТ „А.С. Попов“
посещение на Къщата-музей В. Левски в кв. „Бенковски“.
24.02. – 215 години от рожденито на френския писател Виктор Юго
- кът и витрина в библиотеката.
28.02. – 110 години от рождението на писателя Емилиян Станев –
беседа, открит урок пред ученици от 33 ЕГ „Св. София“ – 11.00 ч.,
библиотеката.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
08.02. – 188 години от рождението на писателя Жул Вернинформационен кът в библиотеката.
14.02. – „Виното и любовта – тържеството на живота“ – поетична
среща на чаша червено вино по повод „Трифон Зарезан“ – в салона
на читалището.
14.02. – „Трифон Зарезан“ и „Свети Валентин“ – двете лица на един
красив празник – изложба от хумористични и романтични рисунки,
картички, шаржове и книги – в библиотеката.
19.02. – 144 години от обесването на Васил Левски – информационен
кът в библиотеката.
17, 20.02. – Работилницата на Баба Марта – детска забавна
работилница за изработване на мартеници и картички с децата от
школите при читалището.
20-28.02. – Изложба от мартениците и картичките, изработени от
децата в Работилницата на Баба Марта – в салона на читалището.
25.02. – Международно десетилетие на образованието в интерес на
устойчивото развитие на ООН – информационен кът за средните и
висшите училища в България и за възможностите за кандидатстване
и стипендии в тях и в университетите в чужбина – в библиотеката.

26.02. – 215 години от рождението на френския писател Виктор Юго
– информационен кът.
28.02. – 110 години от рождението на българския писател Емилиян
Станев – информационен кът.
28.02. – Детски празник с дискотека за децата от школите по повод
Деня на самодееца – 1 март.
9,10,13,23,24,27.02. – Занимания на ателиетата по Програма „Дъга“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
10.02. – 180 години от гибелта на Александър Сергеевич Пушкин.
Организиране на кът с издания и фотоси в салона на читалището и
среща с проф. Людмил Димитров – изтъкнат изследовател на
живота и творчеството на руския поет.
14.02. – Сбирка на литературния салон. Среща с писателя Лозан
Такев по повод неговия юбилей и новата му книга избрани творби.
19.02. – 144 години памет за Апостола. Поднасяне на венец и цветя
пред паметника на Васил Левски.
28.02. – 110 години от рождението на Емилиян Станев.
Организиране на кът в библиотеката с негови фотоси и книги.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
Съвместно
с НЧ „Просвета-1928“ с. Славотин, Монтанско –
провеждане на фолклорен концерт, посветен на Свети мъченик
Трифон.
Съвместно с НЧ „Г.С. Раковски-1925“ , Посолството на Р Хърватия,
3 СУ „Марин Дринов“ – честване на годишнината от рождението на
Епископ Йосип Щросмайер.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
19.02. – Поднасяне на цветя пред паметника на
Свободата Васил Левски.

Апостола на

21,22,23.02. – Участие на отбори от 45 ОУ „К. Величков“ и
ПГТЕ „Х. Форд“ в Осми турнир по плуване за Купа „София“.

