
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Я Н У А Р И   2016 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
168 години от рождението на Христо Ботев – поет и публицист – 
изложба на произведния от и за автора и витрина с фотоси – в 
библиотеката. 
 
80 години от рождението на писателя Георги Данаилов. Вечер, 
посветена на творчеството му, организирана съвместно с ученици 
от Литературния клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ – лекционна зала. 
 
115 години от първия трамвай в София – фотоизложба на ученици 
от Клуба по фотография при ПГАВТ „А.С. Попов“ –  лекционна 
зала. 
 
БАБИНДЕН – битов кът, ритуално къпане на бебе, програма с 
участие на художествени състави от НЧ „Хр. Смирненски“ и НЧ 
„Райко Алексиев“ – район „Красно село“. 
 
 
 

 



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

 
06.01. – Християнски празници и традиции през м. януари – 
информационен кът с фотоматериали. 
 
07.01. – 160 години от рождението на Стоян Михайловски /1856-
1927/ - поет и сатирик – инфорационен кът в библиотеката. 
 
08.01. – 80 години от рождението на писателя Георги Данаилов – 
информационен кът в библиотеката. 
 
12.01. – 140 години от рождението на  писателя Джек Лондон – 
инфорационен кът. 
 
12-15.01. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“. 
 
21.01. – Ден на родилната помощ – фотоизложба. 
 
22.01. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт на лауреатите на 
Международния фестивал на изкуствата „Утринна звезда“ – НДК, 
зала „Люмиер“. 
 
25-28.01. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“. 
 
31.01. – 105 години от рождението на баба Ванга – информационен 
кът в библиотеката – книги, фотоматериали. 
 

 
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 

(ул. „Галичник“ № 2) 
 

06.01.  – Йордановден – водосвет в салона на читалището. 
 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 

Отбелязване на годишнината от рождението на Димитър 
Миладинов, както и представяне личността и делото на Антон 
Якич, отпечатал сборника „Български народни песни“. 



 
Отбелязване годишнина от рождението на националния герой на 
Белгия, полковник от белгийската армия и командир на 
антинацистката съпротива в Брюксел  Тодор Ангелов – Божаната. 
 
Отбелязване рождените дати на видните български военачалници 
ген. Никола Генев,  ген. Стилиян Ковачев, ген. Димитър Кирков. 
 
 
                                     РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 
07.01. -  водосвет за здраве и благоденствие на служителите в 
районната администрация . 
 
Турнир по джудо между възпитаници на 57 Спортно училище „Св. 
Наум Охридски“  и Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден-
София“. 


