
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

ю  н  и     2 0 1 5 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА 
 

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

 
01.06. -  Международен ден на детето. Читалищна концертна 
програма в магазин „Кауфланд“, надлез „Надежда“ – 11.00 ч. 
01.06. – Международен ден на детето. Участие на Школата по 
спортни танци „Ел Ниня“ в празнична програма в Плей Хаус /МОЛ 
България/ – 12.00 ч. 
02.06. – Урок по родолюбие. Ден на Ботев и загиналите за свободата 
на България – беседа за безсмъртието пред ученици от 43 ОУ „Хр. 
Смирненски“ – 13.00 ч, в библиотеката. 
05.06. – Световен ден за опазване на околната среда и водите. 
Презентация на филмите „Чернобил и пораженията за 
човечеството“ и „Красотите на българската природа“, продукция на 
учениците от Екоклуба при ПГАВТ „А. С. Попов“ – 11.00 ч, 
лекционна зала. 
06.06. – 140 години от рождението на Томас Ман – немски белетрист 
и есеист - кът и витрина в библиотеката. 
12.06. – Концерт на Школата по спортни танци „Ел Ниня“ в Център 
по гладолечение и природна медицина – гр. Банкя, 18.00 ч. 
14-15.06. – Участие на Танцов ансамбъл „Хоро“ в Международния 
фестивал „Рила ни гледа“ – гр. Дупница. 



16.06. – Годишна продукция на школите по ударни инструменти и 
класическа китара – 18.00 ч, лекционна зала. 
19.06. – 110 години от рождението на Жан-Пол Сартър – френски 
философ екзистенциалист, писател и драматург – кът и витрина в 
библиотеката. 
24-29.06. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в 
Международния конкурс „Звездна дъга“ – комплекс „Златни 
пясъци“. 
27.06. – Международен ден за борба с наркоманията – „Виж света без 
наркотици“ – модно дефиле на участниците в Младежката театрал- 
на школа „Юлий“ – 09.00 ч, киносалон. 
29.06. – 140 години от рождението на Кирил Христов – български 
поет и белетрист – кът и витрина в библиотеката. 
30.06. – 115 години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери – 
френски писател и летец – кът и витрина в библиотеката. 
 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“ 

(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 

01.06. -  Участие на детски балет „Меги денс“ в ХV международен 
детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ 
– гр. Хасково. 
01.06. – Организиран детски празник за децата от школите при 
читалището в Западния парк. 
02.06. – Ден на  Ботев и на загиналите за свободата на България – 
витрина. 
05.06. – Пленер на Школата по изобразително изкуство в гр. Банкя 
по повод Международния ден за опазване на околната среда. 
06.06. – Участие на читалището в инициативата „Чети с мен“ в 
Борисовата градина. 
21.06. – Световен ден на музиката – витрина. 
16-21.06. – Участие на балет „Меги денс“ във ХІV МФИ „Утринна 
звезда“ – Албена. 
27.06. – 165 години от рождението на Иван Вазов – информационен 
кът с фото материали. 
Участие в проявата за награждаване на носителите на награди от 
конкурса за детска рисунка „Звезди обсипят свода небесен“. 

 
 



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

 
01.06. -  „Св. дух“ – панихида  в църквата „Св. Троица“в памет на 
загиналите след опожаряването на град Кукуш и в памет на 
загиналите за свободата на България, организирана от Клуб 
„Македония“.  
Среща с наследниците на семействата, избягали някога от 
опожарените македонски градове , заселили се в покрайнините на 
София и създали днешния район „Илинден“ – в салона на 
читалището , 18.00 ч. 
05.06. – „От днес имам вече нови панталонки“ -  среща на Клуба на 
културните дейци, съвместно с Литературния салон – представяне 
книга ,посветена на творчеството на детската писателка Веса 
Паспалеева. 
25.06. – Клуб „Македония“, Клубът на културните дейци съвместно 
с Арменския културен дом – честване на 100 години от арменския 
геноцид. Поетът Елин Рахнев ще прочете стихотворението 
„Арменци“ на П. Яворов. 
 
  

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР - 2009“ 
 

Съвместно с Фондация „Христо Ботьов“ отбелязване на 2 юни – Ден 
на Ботев и на загиналите за свободата на България. 
 
Съвместно с Посолството на Р Хърватия и ГС „Хървати в България“ 
отбелязване годишнина от рождението на Стейпан Радич -  
политик, общественик, писател  и голям приятел на България, автор 
на книгата „Възродена България 1878-1913“. 
 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
НА ЛЯТНАТА СЦЕНА В ПАРК „СВЕТА ТРОИЦА“ 

 
01-06.06. -  Спектакли за деца от програата на Международния 
театрален фестивал „Веселият Патиланец 2015“ – 11.00 ч и 18.00 ч. 
07.06. – Концерт на Софийския духов оркестър и Вокална група 
„Трендафил“ при ОКИ Дом на културата „Искър“ – 11.00 ч. 



20.06. – Концерт на творчески състави и изпълнители при НЧ 
„Христо Смирненски“ – район „Красно село“ – 11.00 ч. 
21.06. – Музикален спектакъл на Театър „Мим-арт“ и Група 
„Жестим“ – представя Сдружение „Тишина“ – 11.00 ч. 
27.06. – „Буфостарс“ – забавен спектакъл на Експериментална 
театрална студия „Игра“ при ОКИ Дом на културата „Средец“ – 
11.00 ч. 
27.06. -  Празник на приятелството и съпричастността – концерт, 
ателие на открито - представя Сдружение „Усърдие“ – 18.00 ч. 
 
 
 
 


