СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА “
август - септември 2 0 1 5 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
август
12.08. - Летен пленер на Ателие „Захарий Зограф“ в гр. Созопол.
19-21.08. - Участие на Ценцерушка Андреева – секретар на
читалището, с авторска поезия в Национален литературен конкурс
„Кулски поетичен панаир“ .
Ремонт в читалището. Подготовка за новата учебна година.
септември
Откриване на учебната 2015-2016 година.
130 години от Съединението на Княжество България и Източна
Румелия – кът и витрина в библиотеката.
17.09. – Празничен концерт по повод Деня на София с участието
на изпълнители и състави при читалището – 17.30 ч., естрадата
пред читалището.
22.09. – Ден на Независимостта на България – кът и витрина в
библиотеката.
Откриване на авторска художествена изложба на Лили Димкова –
дъщеря на народния лечител Петър Димков – 17.00 ч., лекционна
зала.

НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
август
04-10.08. – Участие на Детското студио по анимация в ІХ
Международен детски пленер по анимация в гр. Ниш, Р Сърбия с
продукция от 2015 г.
Витрини по повод годишнини от рождението на Наум Охридски,
Константин Величков, Захарий Зограф.
Участие на децата от школите в програмата на Аполония 2015 г.
септември
01-15.09. - Ремонт в читалището. Подготовка за новата учебна
година.
16.09. – 1175 години от рождението на Климент Охридски –
информационен кът за него и за Софийския университет.
10.09. – Откриване на изложба от детски рисунки „Квартални
импресии“ на възпитаници на школата по изобразително изкуство
по повод 17 септември – Денят на София – 11.00 ч, 3 ет., фоайе в
сградата на районната администрация.
17.09. – Ден на София – Фотоизложба „Минало и съвременност“ – в
салона на читалището.
17-21.09. – Участие на балет „Меги денс“ в Международен фестивал
„Паралия 2015“ в Р Гърция.
22.09. – Изложба детски рисунки по повод 107 години от
обявяването на независимостта на България.
21 и 29.09. – Пленери по керамика и ИИ „Златна есен“.
25.09. – 27 септември - Международен ден на туризма - изложба от
пътеводители, фотоси и други материали за известни туристически
обекти и маршрути в България.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
17.09. - „Красива София“ – изложба на възпитаници на Школата по
изобразително изкуство „Ален дракон“ съвместно с ученици от 43
ОУ „Хр. Смирненски“.
22.09. - Ден на Независимостта на България - концерт ,съвместно с
Културния клуб на арменците в България „Ереван“.

28.09. – Събиране на материали – книги, дискове, касети , свързани с
Илинденско-Преображенското въстание и изпращането им в
Българското училище в Минеаполис, САЩ.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
август
Съвместно със СВВП отбелязване годишнината от рождението на
големия български военачалник Георги Тодоров – участник в пет
войни за национално обединение на България.
септември
Отбелязване Деня на съединението и Деня на Независимостта на
България, съвместно със СВВП и други патриотични организации.
РАЙОННИ ПРОЯВИ
11.08. – Кино прожекция на откритата сцена в парк „Света Троица“
– 20.45 ч., вход свободен.
10.09. – Откриване на изложба на детски рисунки „Квартални
импресии“ на възпитаници на Школата по изобразително изкуство
при НЧ „Роден край-1931“ по повод 17 септември – Деня на София
– 11.00 ч., 3 ет. фоайе в сградата на районната администрация.

