
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ   2017 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

АВГУСТ 
Летни занимателни курсове по: 
- класически балет; 
-английски език; 
- ударни инструменти; 
- китара. 
 
21.08. – 115 години от рождението на Ангел Каралийчев /1902-1972/ 
- български писател и преводач, автор на произведения за деца и 
възрастни – кът и витрина в библиотеката. 
 

СЕПТЕМВРИ 
Откриване на учебната 2017-2018 година. 
 
01.09. – 195 години от рождението на Добри Чинтулов /1822-1886/ - 
възрожденски поет и композитор – кът в библиотеката. 
 
06.09. – 132 години от провъзгласяването на Съединението на 
Княжество България и Източна Румелия – кът и витрина. 
 



17.09. – Ден на София – районен концерт на откритата естрада пред 
читалището с участието на всички ходужествени състави при 
читалището – 17.30 ч. 
 
22.09. -  Ден на независимостта на България – кът и витрина в 
библиотеката и във фоайето. 
 
24.09. – Ден на астрономията. 
Астро клуб „Плеяди“ предлага на любознателните наблюдение с 
телескоп на нощното небе от панорамната тераса на читалището. 
 
29.09. –  470  години от рождението на Мигел де Сервантес  Сааведра 
/1547-1616/ - испански романист, драматург и поет. 
Конкурс за илюстрации по романа „Дон Кихот“, участват ученици 
от 3 СУ „Марин Дринов“. 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ-1931“ 

/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 

АВГУСТ 
02.- 08.08. – Участие на Школата по изобразително изкуство в Десети 
Международен детски пленер по анимация в гр. Ниш –РСърбия и 
представяне на филмчета, създаде през 2016-2017 г. 
 
21.08. – 115 години от рождението на писателя Ангел Каралийчев – 
четене на детски книжки с негови творби и рисуване на картинки 
по приказен сюжет. 
 
Участие на децата от школите в програмата на Аполония-2017. 
 

СЕПТЕМВРИ 
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 ССНЧ. 
 
22.09. – Изложба от рисунки по повод 108 години от обявяването на 
независимостта на България. 
 



27.09. – Международен ден на туризма – изложба от пътеводители, 
фотоси и други материали за известни туристически обекти и 
маршрути в България. 
 
195  години он рождението на Добри Чинтулов – инфо-кът в 
библиотеката. 
 
25 и 29.09. – Пленери на  Школата по изобразително изкуство и 
керамика „Златна есен“. 
 
всяка събота и неделя – занимания на детската Еко-работилница. 

 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1928“ 
/ул. „Галичник“  № 2/ 

 
СЕПТЕМВРИ 

17.09. – Честване Деня на София. Изложба на ученици от от 43 ОУ 
„Христо Смирненски“ - в салона на читалището. 
 
22.09. – Ден на Независимостта на България – традиционна среща с 
Културния клуб на арменците в България „Ереван“. 

 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 

 
АВГУСТ 

Съвместно със СВВП, МО и военно-патриотични съюзи – 
отбелязване на годишнините от рожденията на големите български 
военачалници – генерал Георги Тодоров и генерал Димитър Зостов. 
 

СЕПТЕМВРИ 
15.09. - Съвместно с посолството на РХърватия и  3 СУ „М. Дринов“ 
откриване на учебната година в кабинета по изучаване на 
хърватски език. 
Съвместно с НЧ „Г.С. Раковски-1925“ – откриване на фотоизложба, 
посветена на Съединението и Независимостта на България. 
Съвместно  със СВВП – организиране на панихида в памет на героя 
от Добруджанския фронт – генерал Иван Колев. 


