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РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
Август: 
Летни занимателни курсове: класически балет, английски език, 
ударни инструменти, китара. 
31.08. - Библиотека. 120 години от рождението на Димитър Талев- 
кът и витрина с произведения от автора. 
Септември: 
02.09. - гр. Кюстендил; НЧ „Братство - 1869” - Дванадесети 
международен фестивал на шлагерната и стара градска песен „Пей 
сърце”. НЧ ”Г. С. Раковски – 1925” участва с вокална група  
„Незабрава”, художествен ръководител Банко Банков. 
06.09.  - гр. Карлово; Фестивал на руския танц. НЧ „Г.С.Раковски – 
1925” участва с школата по класически балет, модерни  и 
характерни танци „Ева” с художествен ръководител Ева Желева. 



05.09. - Библиотека и фоайе. 133 години от провъзгласяване на 
Съединението на Княжество България и Източна Румелия – кът и 
витрина. 
17.09.  - Лекционна зала; 14,00 ч. Откриване на учебната 2018/2019 
година. 
17.09. - Открита естрада пред НЧ”Г.С.Раковски-1925”  ; 17,30 ч. Ден 
на София – районен концерт - участват всички художествени 
състави на читалището. 
21.09. - Библиотека и фоайе. 110 години от обявяване на  
Независимостта на България – кът и витрина. 
26.09. - Кабинет по английски език; 16,00 ч. Европейски ден на 
езиците – забавна презентация пред ученици от школата по 
английски език. 
 
 

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

 
02-06.08. -  Участие на Школата по изобразително изкуство в 11-ти 
международен детски пленер по анимация в гр. Ниш, Р Сърбия. 
Участие с възпитаници от школите в програмата на Аполония 2018. 
 
01.09. – 120 години от рождението на Димитър Талев – витрина. 
15.09. – „Минало и съвременност“ – фотоизложба по повод Деня на 
София – в читалището. 
17.09. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт по повод Деня на 
София, организиран от Съюза на танцовите дейци в Дом на 
културата „Средец“. 
22.09. – Изложба от рисунки по случай 108 години от обявяването  
независимостта на България и кът в библиотеката. 
27.09. – Международен ден на туризма – изложба от пътеводители, 
фотоси и други материали за известни туристически обекти и 
маршрути в България. 
28.09. – Пленер „Златна есен“ с школата по изобразително изкуство.  
29.09. – 120 години от рождението на Христо Смирненски – витрина 
в библиотеката. 
 
 
 
 



                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
24.08. -  130 години от  рождението на Дора Габе , българска поетеса 
и преводачка – кът с книги и фотоси в библиотеката. Среща на 
читатели с една от изследователките на Дора Габе -
литературоведката Людмила Димитрова. 
 
01.09. – 120 години от рождението на писателя Димитър Талев.  
Среща с писателя Владимир Зарев и журналистката Мария Баева, 
които ще разкажат лични спомени от срещите си с писателя. 
17.09. – 120 години от рождението на поета Христо Смирненски, 
чиито родители са едни от основателите на читалището. Вечер, 
посветена на големия поет и сатирик с участието на Румен 
Леонидов, Ани Илков и Владимир Левчев. 
21.09. – 2800 години от създаването на град Ереван  - днес, столица 
на Армения. Съвместно мероприятие с Арменския културен 
център. 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 

Август – Съвместно със СВВП и други военно-патриотични 
организации отбелязване годишнина от рождението на видния 
военен деец и ,частник в пет войни за национално освобождение и 
обединение на България генерал Георги Тодоров. Поставяне на 
начало на инициативата за поставяне на паметна плоча на улицата 
в София, носеща неговото име. 
 
Септември – Съвместно със СВВП честване Деня на съединението 
на Княжество България и Източна Румелия. 
Съвместно със СВВП и други патриотични организации честване 
Деня на независимостта на България. 
Съвместно с Националния литературен музей отбелязване 120 
години от рождението на поета и сатирик Христо Смирненски. 
15.09. – Съвместно с Посолството на Р Хърватия ,участие в 
тържественото откриване на учебната година в 3 СУ „Марин 
Дринов“. 
17.09. – Отбелязване Деня на София. 
 


