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    СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                   
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 
 

Я Н У А Р И  -  2 0 2 3 г. 
 
 

08.01.2023 г. (неделя) – 11:00 ч. 
Западен парк 

Лекоатлетическо бягане за възрастни 
Организатори: Гражданско сдружение „5 км Парк БГ“ и XL kmrun 

 
 

07.01., 14.01., 21.01. и 28.01.2023 г. (съботи) – 10:00 ч. 
Западен парк 

Лекоатлетическо бягане за възрастни 
Организатори: Гражданско сдружение „5 км Парк БГ“ и XL kmrun 

 
 
 

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

 
03.01. – Фоайе. Зимни християнски празници, отразени в изложба на фотоси - 
Васильовден, Йордановден, Ивановден, Антоновден, Атанасовден. 
06.01. - Библиотека и фоайе. Кът с витрина - 175 години от рождението на 
Христо Ботев  – български национален герой, революционер и публицист 
(1848-1876). 
13.01. – Библиотека. 160 години от рождението на Алеко Константинов – 
български писател, общественик и основоположник на организираното 
туристическо движение в България, сатирик и пътеписец (1863–1897). Изложба 
на книги, фотоси, периодика. 
13.01. – 18:00 ч. - Лекционна зала. 145 години от рождението на Пейо К. 
Яворов (Пейо Тотев Крачолов) – български поет символист и революционер 
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(1878-1914). Поетичен рецитал на актьори от Независим театър „Юлий”, 
режисьор Владимир Мастиков. 
19.01. – 13:00 ч. – Библиотека. 100 години от рождението на Ивайло Петров – 
съвременен български писател (1923-2005). Беседа пред ученици от 
читалищните школи. 
20.01. – 16:00 ч. - Лекционна зала. Бабинден – празник на родилната помощ. 
Ритуал къпане на бебе от акушерка, кулинарна изложба, песни и хора.   
25.01. – 18:00 ч. - Лекционна зала. Беседа за християнските празници от Ал. 
Цветков от 33. ЕГ „Света София” пред учители, ученици и читалищни 
служители.                                              
 
 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2) 

 
03.01. – 125 години от рождението на Ламар (01.01.1898-1974)- псевдоним на 
Лалю Маринов Пончев – български поет и писател. Представяне в 
библиотеката и в страницата на Читалището. 
05.01. – „От  Василовден, та през целия януари! - Какво знаем за християнските 
празници и традиции през януари?”– онлайн форум в страницата  и 
информационен кът с фотоматериали в библиотеката на Читалището.  
06.01.  – 175 г. от рождението на Христо Ботев (06.01.1848 – 1876) – български 
революционер, поет и публицист. Представяне на негови творби и идеи – 
онлайн и в библиотеката на Читалището.             
До 10.01. - Продължение на изложбата „Рождество” на школата по 
изобразително изкуство - в сградата на Читалището. 
12.01. – Нови книги в библиотеката – онлайн представяне в страницата на 
Читалището.                            
13.01. – 160 години от рождението на Алеко Константинов (13.01.1863-1897) – 
български писател, адвокат, общественик и основоположник на 
организираното туристическо движение в България. Информация за него и 
произведенията му в библиотеката и в страницата на Читалището. 
13.01. – 145 години от рождението на П. К. Яворов (13.01.1878-1914) – български 
поет символист, революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация, смятан за един от най-големите български поети 
на ХХ век. Представяне на негови творби– онлайн и в библиотеката на 
Читалището.                            
19.01. – 100 години от рождението на Ивайло Петров (19.01.1923-2005) – 
български писател. Информационен кът. 
21.01. - 21-ви януари - Ден на родилната помощ. Фото-изложба. 
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28-29.01. - Участие на балет „Меги Денс” в Bulgarian Grand Dance Cup “WINJER 
MAGIC”- гр. София, НДК. 
 
 
 

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

 
 01.01. - 160 години от рождението на Алеко Константинов. Участие в 
честванията на големия български интелектуалец пред паметника му в София 
на бул. „Витоша“. Ще се прочетат негови творби от актьора Руси Чанев и 
възпоменателни слова от известни български писатели. 
05.01. - Отбелязване на 90-годишнината от рождението на световния писател и 
мъдрец Умберто Еко. Размножаване на есето за писателя от Стефан Тафров, 
негов преводач. В библиотеката на Читалището. 
06.01. - Богоявление и 175 годи от рождението на поета Христо Ботев. Кът в 
библиотеката с творби на поета-революционер. 
07.01. - 145 години от освобождението на София. Концерт в салона на 
читалището с участието на оркестър „Брависимо". И Ивановците да почерпят! 
13.01. - 145 години от рождението на лирика Пейо Яворов. Изложба с творби и 
снимки от живота на големия български поет. 
21.01. - Сбирка на Литературния клуб при Читалището. Разговор с 
писателката Евгения Гешева във връзка с новоиздадената книга „Една силна 
мъжка прегръдка“. В салона на Читалището. 
 
 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 
(кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б) 

 
1. Откриване на изложба на илюстрации от книгата на  Георги Райчев 
„Небесният войн” на Владимир Лазаркевич - съвместно с НЧ „Г. С. Раковски 
– 1925”  
 
2. Представяне на сборника „Хърватски разкази” по повод откриване на 
Хърватско – българския културен център в НЧ „Г. С. Раковски – 1925” 
 


