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

август - септември

2 0 1 9 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ №
АВГУСТ
Ремонтни дейности, подготовка, реклама и организация на
учебната 2019-2020 г.
Летни занимателни курсове по:
- класически балет и характерни танци - вторник и четвъртък 16.0017.00 ч, балетна зала, 3 ет.;
- английски език /деца от 5 -6 години/ - вторник и четвъртък , 16.0016.40 ч., стая № 215;
- ударни инструменти - понеделник и четвъртък, 11.00 ч., стая № 206
- китара - понеделник и четвъртък, 14.00 ч., стая № 306.
Пленер на художниците от Ателие „Захарий Зограф“ на морето и
подготовка за откриване на тематична морска изложба през новата
творческа и учебна година.
СЕПТЕМВРИ
05.09. - 134 години от провъзгласяване на Съединението на
Княжество България и Източна Румелия - кът и витрина в
библиотеката и фоайето на читалището.

13.09. - 100 години от рождението на писателя Николай Хайтов - кът
и витрина.
16.09. - Откриване на учебната 2019-20202 г. - лекционна зала.
17.09. - Ден на София - районен концерт, посветен на празника с
участието на всички художествени състави при читалището.
Рисунки на асфалт - естрадата пред читалището, 17.30 ч.
20.09. - 110 години от обявяването на независимостта на България фотоизложба - фоайе.
26.09. - Европейски ден на езиците - забавна презентация пред
ученици от школата по английски език - учебна зала.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/
АВГУСТ
Участие на Школата по изобразително изкуство в Международен
пленер по анимация в гр. Ниш - Р Сърбия и представяне на
филмчета, създадени от Детското студио по анимация към
читалището през 2018-2019 г.
22.08. - 110 години от рождението на писателя Ст. Ц. Даскалов витрина в библиотеката.
СЕПТЕМВРИ
10.09. - 60 години от рождението на писателя Виктор Пасков витрина в библиотеката.
16.09. - 100 години от рождението на Николай Хайтов - витрина.
16.09. - „Минало и съвременност“ - фотоизложба по повод Деня на
София.
17.09. - Участие на балет „Меги денс“ в концерта за Деня на София,
организиран от Съюза на танцовите дейци.
22.09. - Изложба от рисунки по случай 109 години от обявяване на
независимостта на България и информационен кът.
27.09. - Международен ден на туризма - изложба от пътеводители,
фотоси и други материали за известни туристически обекти и
маршрути в България.
27.09. - Пленер с школите по керамика и изобразително изкуство
„Златна есен“.

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
СЕПТЕМВРИ
17.09. - „Красива София“ - традиционно честване Деня на София изложба в салона на читалището от тематични рисунки на ученици
от 43 ОУ „Хр. Смирненски“.
22.09. - Ден на независимостта на България - съвместен концерт с
Културен клуб на арменците в България - „Ереван“.
28.09. - Събиране на материали - книги, дискове, касети, свързани с
Илинденско-Преображенското въстание и изпращане в българското
училище в Минеаполис, САЩ.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
АВГУСТ
Отбелязване на годишнините от рождението на участниците в
четири войни за национално освобождение на България генералите
Георги Тодоров и Димитър Жостов.
СЕПТЕМВРИ
06.09. - Отбелязване Деня на съединението на Княжество България
Източна Румелия.
17.09. - Отбелязване Деня на София.
15.09. - Откриване учебната година в 3 СУ „Марин Дринов“.
22.09. - Отбелязване Деня на независимостта на България.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
14.09. - „Фестивал на приятелството“ - лятна сцена в парк „Св.
Троица“ - 17.00 - 18.30 ч.
15.09. - „Фестивал на приятелството“ - 11.00 - 14.00 ч. - лятна сцена в
парк „Св. Троица“.

