
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ    2016 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
01.07 – 15.08. – Летен курс по английски език /говорящ/ за деца 4-7 
години – вторник и четвъртък от 16.30 ч. 
01.07. - 15.08. – Летен музикален курс – ударни инструменти за деца 
9 - 15 години – понеделник и четвъртък  от 11.00 ч. 
11.07-15.08. – Летен курс по каланетика и пилатес – понеделник и  
сряда  от 19.30 ч. 
80 години от рождението на Стефан Цанев – поет и драматург – кът 
в библиотеката. 
130 години от рождението на Дора Габе – поетеса и преводачка, 
автор на детски книги – четене на нейни творби с деца, читатели на 
библиотеката. 
                                           СЕПТЕМВРИ  
 
131 години от провъзгласяване на Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия, кът и витрина в библиотеката. 
17.09. – Ден на София – Празничен концерт на изпълнители и 
състави при читалището – 17.30 ч. – на естрадата пред читалището. 
22 септември – Ден на независимостта на България – кът и витрина 
в библиотеката и във фоайето. 



130 години от рождението на писателя Ран Босилек – спектакъл на 
ТК „Мариета и Марионета“ по приказка на писателя. 
 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“ 

(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 
02-08.08. -  Участие на Школата по изобразително изкуство в Десетия 
Международен детски пленер по анимация в гр. Ниш – РСърбия и 
представяне  на новата продукция на Анимационното студио  при 
читалището. 
130 години от рождението на  поетесата Дора Габе – витрина в 
библиотеката. 
Участие на децата от школите в програмата на Аполония 2016 г. 
 

СЕПТЕМВРИ 
 
09.09. – 75 години от рождението на писателя Станислав Стратиев – 
информационен кът. 
16.09. – Фотоизложба „София – минало и съвременност“ по повод 
Деня на София – в салона на читалището. 
17.09. – Участие на балет „Меги денс“ в празничен концерт по повод 
Деня на София , организиран от Дом на културата „Средец“. 
21.09. – Изложба от рисунки послучай 108 години от обявяването на 
независимостта на България. 
25.09. – Международен ден на туризма /27.09./ - изложба от 
пътеводители, фотоси и други материали за известни туристически 
обекти и маршрути в България. 
26 и 30.09. – Пленери с школите по керамика  и изобразително 
изкуство „Златна есен“. 
Занимания на детската еко-работилница – всяка събота и неделя в 
читалището и в Западен парк. 
 
 

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

 
СЕПТЕМВРИ 

Конкурс за декламация „Познавате ли патриотичната поетична 
класика?“. 



НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 

Честване на годишнина от рождението на подп. Калитин – един от 
спасителите на Самарското знаме при боевете при Стара Загора. 
 

СЕПТЕМВРИ 
 

Отбелязване  на Деня на Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия. 
Отбелязване на Деня на Независимостта на България. 
 
 

С П О Р Т 
 

01.08. – 01.09. - Спортен клуб “Via tennis star” – Летен тенис лагер – 
на кортовете на клуба в кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ ъгъла с 
ул. „3020“ – всеки ден от 10.00 – 16.00 ч. за деца от 6 до 18 години. 


