
                                                                                                                              
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

Я Н У А Р И    2 0 2 0 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
02.01. - 157 години от рождението на писателя Алеко Константинов - 
изложба във фоайето на читалището. 
 
06.01. - 122 години от рождението на Христо Ботев - кът и витрина в 
библиотеката и във фоайето. 
 
15.01. - 125 години от рождението на Гео Милев - дискусия с 
ученици от 11 клас на 33 ЕГ „Св. София“ - в библиотеката. 
 
21.01. - Бабинден - празник на родилната помощ. Ритуал „къпане на 
бебе“. Битов кът. В програмата - концерт на читалищни 
художествени състави и кулинарна изложба - лекционна зала. 
 
24.01. - 190 годни от рождението на Константин Миладинов и 210 
години от рождението на Димитър  Миладинов, автори на 
сборника „Български народни песни“. Мястото и ролята в живота и 
делото им на епископ Йосип Щросмайер, подпомогнал финансово 
и морално издаването на сборника. Изявата се организира 
съвместно с НЧ „Еп. Й. Щросмайер-2009“. Изложба на материали по 
темата - лекционна зала. 



29.01. - 160 години от рождението на Антон П. Чехов. Постановка 
„Предложение“ на Театралната школа „Юлий“ при читалището - 
лекционна зала. 
 
30.01. - По повод 100 години от подписването на Ньойския договор 
прожекция на тематичен филм „100 години граница“ и беседа пред 
ученици от Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ - 
лекционна зала. 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
                         /кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
02.01. -  100 годни от рождението на писателя Айзък Азимов - 
изложба от негови произведения в жанр научна фантастика - в 
библиотеката. 
 
03.01. - „От Васильовден, та през целия януари!“ - какво знаем за 
християнските празници и традиции през януари - детски форум и 
информационен кът с фотоматериали - в читалището. 
 
03.01. - 235 години от рождението на Якобс Грим - кът с негови 
произведения за деца - в библиотеката. 
 
07.01. - 95 години от рождението на Джералд Даръб - кът с 
информация, снимки за него и произведения - в библиотеката. 
 
10.01. - Продължение на изложбата „Рождество“ на Школата по 
изобразително изкуство - в читалището и  в сградата на район 
„Илинден“. 
 
13.01. - 95 години от рождението на Георги Калоянчев - 
фотоизложба за живота му, ролите и постиженията му - в 
библиотеката. 
 
17.01. - 85 години от рождението на поета Дамян Дамянов; 80 
години от рождението на поета Недялко Йорданов - кътове за тях и 
творчеството им в библиотеката. 
 
19.01. - 21 януари - Ден на родилната помощ - фотоизложба. 
 



25.01. - Представяне на книгите „НЧ „Роден край“ - несломимият 
дух на Гевгелийския квартал“ - сборник спомени   и  „Знам, че съм 
живял“  - автобиографична книга на актьора Павел Попандов - в 
салона на читалището. 
 
29.01. - 160 години от рождението на писателя Антон Чехов - 
фотоизложба на изиграни пиеси по негови произведения. 
 
Стартиране на работата по проект „Нарисувани приказки“ - 
изпращане на материали на всички участници, създаване на 
Фейсбук страница. 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
14.01. - Поетесата Евгения Гешева представя най-новата си книга 
„Циганско лято“. Концерт на известни естрадни изпълнители с 
песни по нейни стихове - в салона на читалището. 
 
18.01. - Литературна България чества двама големи поети Дамян 
Дамянов и Недялко Йорданов. Организиране на кът в библиотеката 
с фотоси и книги на писателите. 
 
24.01. - Среща с поетесата Маргарита Павлова във връзка с 
издаването на най-новата й стихосбирка - организатори - Клубът на 
културните дейци и Литературният салон към читалището - в 
салона на читалището. 
 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
Съвместно с НЧ „Г. С. Раковски-1925“  отбелязване на  190 години от 
рождението на Константин Миладинов и 210 години от рождението 
на Димитър Миладинов, автори на сборника „Български народни 
песни“ и ролята и делото на епископ Йосип Щросмайер за 
издаването му. 
 



Съвместно с НЧ „Просвета-1928“ - с. Славотин, Монтанско  
провеждане на традиционния съвместен концерт, посветен на 
християнските празници, чествани през м. януари.  
 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 
06.01. -  Водосвет за здраве и благоденствие на служителите от 
районната администрация. 


