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

ФЕВРУАРИ

2 0 2 0 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
/кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/
02.02. - Участие на Школата по спортни танци „Ел Ниня“ в
благотворителен концерт в помощ на болния Дани - НДК, 19.00 ч.
05.02. - По повод 100 години от рождението на Леда Милева - кът и
витрина с нейни произведения - в библиотеката.
07.02. - Обявяване на Литературен конкурс по повод 3-ти март Националния празник на България, за написване на есе на тема
„Син съм на земя прекрасна“ - за учениците от 33-та ЕГ „Св.
София“, 11 клас.
11.02. - Откриване на Фотоизложба - съвместна изява с НЧ „Епископ
Йосип Щросмайер-2009“, по повод 205 години от рождението на
епископ Щросмайер и значението му за българската литература и
култура. Гост - посланикът на Р Хърватия в България.- лекционна
зала.
12.02. - Трифон Зарезан. Ритуал по зарязване на лоза. Художествена
програма с участието на танцовите школи при читалището,
Школата по джаз и поп пеене и изпълнения на пиано и китара на
учениците от музикалната школа - пред ученици от 45 ОУ „К.
Величков“, лекционна зала, 16.00 ч.

18.02. - Филм и лекция по повод 100 години от подписването на
Ньойския договор пред ученици от Историческия клуб при ПГАВТ
„А. С. Попов“ - лекционна зала, 12.30 ч.
19.02. - По повод обесването на Васил Левски - п посещение в
Къщата-музей на В. Левски в кв. „Бенковски“, поднасяне на цветя.
Тематична витрина във фоайето.
21.02. - Ден на майчиния език, съвместна изява с учениците от 1а
клас на 43 ОУ „Хр. Смирненски“ - в библиотеката, 12.00 ч.
29.02. - „Баба Марта бързала, мартенички вързала“ - деца от
художественото ателие „З. Зограф“ изработват мартенички за
всички самодейци на читалището по повод Празника на
художествената самодейност - 1 март - в Художественото ателие.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/
05.02. - 105 години от рождението на Леда Милева - изложба с нейни
произведения за деца - в библиотеката.
08.02. - 65 години от рождението на Джон Гришам - изложба на
негови произведения - в библиотеката.
8 и 11.02. - „Най-невероятното сърце“ - work-shop за изработване и
изложба на сърца, сувенири и картички от различни материали - по
повод Св. Валентин - празника на любовта.
14.02. - „Вечното очакване“ - представяне на стихосбирката на Петя
Йотова в салона на читалището.
14.02. - „Трифон Зарезан“ или „Св. Валентин „- какво и как празнува
българинът - изложба от хумористични и романтични рисунки,
картички и шаржове, книги - в читалището.
19.02. - 147 години от обесването на Васил Левски - представяне
живота на Апостола в книги и снимки - в библиотеката.
17 и 21.02. - „Работилницата на Баба Марта“ - детски забавни
работилници за изработване на мартеници и картички с децата от
школите - в читалището.
24-28.02. - Изложба на мартениците и картичките, изработени от
децата от школите при читалището и благотворителен базар - в
читалището.
Участие на балет „Меги денс“ в Национален танцов шампионат
„Утринна звезда“.

Работа по проекта „Нарисувани приказки“ - маратон на четенето,
подготовка на материали за работа по приказките.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
06.02. - Среща с писателя Румен Леонидов по повод новата му
книга „Панихида за птици и поети“ - премиера. Организатор е
Литературният клуб при читалището- в салона на читалището.
19.02. - Поднасяне венец и цветя пред паметника на Васил Левски.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Съвместно със СВВП и НЧ „Г. С. Раковски-1925“ организиране на
фотоизложба по повод 205 години от рождението на епископ Йосип
Щросмайер. Ще гостува посланичката на Р Хърватия в България Ясна Огняновац.
Представяне книгата „Панонски легенди“ в 51 СУ „Елисавета
Багряна“. Ще бъде извършено и дарение на книги за училището, с
което се възстановява проекта „Урок по родолюбие“

