
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

Ю Л И   -   АВГУСТ   2 0 2 2 г. 
 
 

03.07.2022 г. – 10:00-16:00 ч.   
Западен парк 

«Празник на колоезденето в София» 
Организатор: Фондация „София – Европейска столица на спорта“ 

 
 

12. – 15.07.2022 г. – всеки ден от 11:00 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Детски театрален фестивал „Веселият Патиланец“ 
(За подробна информация относно спектаклите следете меню „Афиш“  

на сайта на Район „Илинден“) 
Организатор: Районна администрация „Илинден“ 

 
 

18.07.2022 г. – 19:00 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

„Златните български песни, изпети на нов глас“ 
Концерт-спектакъл на български популярни песни и обработен фолклор  

с участието на БГ Дуетът и други изпълнители 
Организатор: Районна администрация „Илинден“ 

 
 

20.07.2022 г. – 18:00 ч.   
Парк „Света Троица“ – паметника на Илинденци 

Тържествена панихида с поднасяне на венци и цветя пред паметника  
на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание 

Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“ – ВМРО 
 
 

20.07.2022 г. – 18:30 ч. 
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Празничен концерт „Заедно на Илинден“,  
посветен на 119 г. от Илинденско-Преображенското въстание 
Организатор в партньорство с Районна администрация „Илинден“ – ВМРО 



28.07.2022 г. – 18:00 ч. 
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Благотворителен концерт  
в подкрепа на Сдружение за хора с увреждания „Усърдие“ 

Организатори в партньорство с Районна администрация „Илинден“ – 
 Музикален център Art Libitum и Сдружение „Усърдие“ 

 
 

14.08.2022 г. - 10:00-14:00 ч. 
Парк „Света Троица“  

«Зелени библиотеки - 2022»   
Организатор: Столична библиотека 

 

 
20.08.2022 г. - 10:00-14:00 ч. 

Западен парк  
«Зелени библиотеки - 2022»   
Организатор: Столична библиотека 

 
 

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

 
2. юли - 19.00 ч. – Киносалон. Честване на 20-годишния юбилей на театрална 
школа „Юлий” – филм, етюди, тържество. 
8. юли – Библиотека. 145 години от рождението на Елин Пелин (1877-1949) - 
кът с негови произведения за деца и възрастни. 
18. юли - Фоайе и библиотека. 185 години от рождението на Васил Левски 
(1837-1873) – български революционер и национален герой – тематична 
витрина. 
18. юли - Църква „Свети Теодор Стратилат”, кв. „Бенковски”. Посещение на 
службата в памет на Левски. Беседа на отец Илиян за връзката и черковното 
служение на Дякона. Изпълнение на фрагменти от любимото на Левски 
„Достойно есть”, открито и популяризирано от българския патриарх Неофит. 
23. юли – Библиотека. 220 години от рождението на Александър Дюма (баща) - 
френски писател  – кът с негови исторически и приключенски романи. 
2. август – Библиотека. 80 години от рождението на Исабел Алиенде – 
чилийска писателка, романистка (1942 г.) – витрина с нейни произведения. 
10. август – Библиотека. 110 години от рождението на Жоржи Амаду – 
бразилски писател, модернист (1912-2001) – кът с произведенията му.       
19. август - Фоайе и Библиотека. 120 години от рождението на Ангел 
Каралийчев  - български писател, преводач, автор на разкази и книги за деца 
(21.08.1902 – 04.12.1972). Витрини с произведения за деца и за възрастни. 
Подаряване на негови книжки на деца, читатели на библиотеката. 



24. август – Библиотека. 70 години от рождението та Паулу Коелю – бразилски 
писател (1947) – кът с романите му. 
Юли-август - Летни занимателни курсове в понеделник и четвъртък: 
 Ударни инструменти – от 11.00 ч. 
 Танцова школа – от 16.00 ч. 

 
 

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

 
02-07. юли  – Участие на балет „Меги Денс” в МФИ „Утринна звезда” – Златни 
пясъци. 
07. юли -  Световен ден на шоколада – фотоизложба и материал във ФБ 
страницата на читалището. 
17. юли -  185 години от рождението на Васил Иванов Кунчев (Васил Левски) 
(18.07.1837)– биобиблиографски кът в библиотеката и материал във  ФБ 
страницата на читалището. 
17. юли – 145 години от рождението на Елин Пелин (Димитър Стоянов- 
18.07.1877-1949) – биобиблиографско представяне в библиотеката и във ФБ 
страницата на читалището.  
20. юли – Изложба от детски рисунки по повод Илинден – в читалището. 
01-31. август  – 120 години от рождението на Ангел Каралийчев – изложба на 
детски книги в библиотеката. 
01-31. август – „Летни приключения” – изложба с детски рисунки. 
 
 

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

 
20. юли – ИЛИНДЕН, празник на района. Участие в празничния концерт, 
организиран от ВМРО, съвместно с НЧ „Гоце Делчев“. 
 
22. юли – във връзка със Световния ден на шахмата - 20 юли, Шахклубът към 
Читалището ще организира шахматен турнир на открито - в градинката пред 
читалището. 
 
23. юли – клуб Македония организира сбирка на клуба в памет на загиналите 
герои в Илинденското-Преображенското въстание. Румен Леонидов ще 
разкаже спомени за своя прадядо воеводата Леонид Янков. 
 
5-13. август – Клубът по шахмат при НЧ „Гоце Делчев“ организира в учебната 
зала на читалището предсъстезателен, тренировъчен, целодневен лагер с 
обучение по шах и забавна математика - преди участието в Републиканския 
турнир. 



 
15. август – традиционна сбирка–концерт по случай християнския празник, 
посветен на Дева Мария Успение Богородично. 
 
22. август – Възпитаниците на Шахклуба към Читалището ще участват в 
Републиканския шахматен турнир на открито пред шахматния мемориал 
„Георги Трингов“ в гр. Пловдив. 
 
 

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

Юли – почива. 
Август: 1. Съвместно с посолството на Република Хърватия – отбелязване на 
националния им празник - Деня на победата и благодарността към 
Отечеството.  
Август: 2. Държавен архив - гр. Видин. НЧ „Г. С. Раковски – 1925” и НЧ 
”Епископ Йосип Щросмайер - 2009” гостуват в Държавен архив, гр. Видин,  НЧ 
„Цвят - 1870 ”, гр. Видин и НЧ „Просвета - 1882”, гр. Кула и представят двете 
книги за Христо Ботев, издадени, съвместно с НЧ „Г. С. Раковски – 1925”. 


