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РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Я Н У А Р И    2017 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 

 
02.01. – 95 години от рождението на Блага Димитрова – писателка, 
поетеса, литературен критик, общественик /1922-2003/ - съвместна 
изява с Литературния клуб при ПГАВТ „А.С. Попов“. 
06.01. – 169 години от рождението на Христо Ботев – кът и витрина в 
централното фоайе и в библиотеката. 
18.01. – 135 години от рождениито на Алън Милн – английски 
писател, автор на книгите за Мечо Пух /1882-1956/. Съвместна 
изява с районните детски градини. 
21.01. – Бабинден – празник на родилната помощ. Ритуал – къпане 
на бебе от акушерка. В програмата – концерт на читалищни състави 
и кулинарна изложба. 
26.01. – 157 години от рождението на руския писател А.П. Чехов. 
Спектакъл „Предложение“ на читалищната Театрална  школа 
„Юлий“. 

НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“ 
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 

 
02.01. -  95 години от рождението на поетесата Блага Димитрова – 
информационен кът в библиотеката. 



06.01. – Християнски празници и традици през м. януари – 
информационен кът с материали. 
12,13,16.01. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“. 
21.06. – 21-ви януари – Ден на родилната помощ – фотоизложба. 
21.01. – Участие на балет „Меги денс“  в концерт на лауреатите на 
МФИ „Утринна звезда“ – НДК, зала „Люмиер“. 
23.01. – 145 години от рождението на Гоце Делчев – информационен 
кът.  
26,27,30.01. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“. 
30.01. – 135 години от рождението на поета Теодор Траянов – 
информационен кът. 
 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 
(ул. „Галичник“ № 2) 

 
03.01. – 110 години от тържественото откриване сградата на 
Народния театър „Иван Вазов“. Информационен кът в 
библиотеката с фотоси и книги, посветени на народния театър. 
27.01. – Сбирка на Клуба на културните дейци , посветена на 
годишнината на Народния театър с участието на Розалия 
Радичкова, драматург на театъра и дъщеря на големия писател 
Йордан Радичков, Ема Азарян – театровед, дъщеря на режисьора 
Крикор Азарян. 
06.01. – Богоявление. Йордановден – водосвет в читалището.  

 
 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 
 Отбелязване на големия християнски празник Богоявление 
съвместно с НЧ „Г.С.Раковски-1925“. 
 
Съвместно с посолството на РХърватия  и  ГС „Хървати в България“ 
– честване на годишнина от рождението на Димитър Миладинов, 
един от съставителите на сборника „Български народни песни“. – 
в НЧ „Г. С.Раковски-1925“. 


