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РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                            (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
02 –07.04. – Седмица на детската книга и изкуствата за деца. 
Маратон на четенето в библиотеката. Награди за всички участници 
– книги от издателство „Орбел“. 
06.04. – Концерт от популярни произведения за деца, изпълнени от 
възпитаниците на Школата по пиано и китара при читалището – 
15.30 ч., лекционна зала. 
11.04.- Великден – изложба на тематични детски рисунки на 
възпитаниците на Ателие „Захарий Зограф“ – във фоайето. 
18 – 21.04. – Седмица на патрона на читалището Г. С. Раковски. 
Кът с книги за живота и делото на Раковски и негови произведения 
– в библиотеката. 
21.04. – 196 години от рождението на Г.С. Раковски – съвместна изява 
с  учениците от Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ – 
13.30 ч., в библиотеката. 
22.04. – Международен ден на Земята. Беседа и презентация с 
мултимедия на Венцислав Кръстев – ръководител на Школата по 
астрономия при читалището – 13.00 ч., в кабинета на астрономия. 



24.04. – Книжна борса. Международен ден на книгата и авторското 
право – инициативи на библиотеката в подкрепа на четенето и 
книгоиздаването. 
Творческа среща с Цонко Серафимов, творец и издател, почетен 
председател на читалището – 12.30 ч. 
25.04. – 55 години от рождението на Петя Дубарова – поетичен 
рецитал с участието на ученици от Литературния клуб при ПГАВТ 
„А.С. Попов“ – 13.30 ч., в библиотеката. 
27.04. – Участие в Обща художествена изложба на възпитаници от 
Ателие „Захарий Зограф“ –   откриване в 17.30 ч., във фоайето на 
театър „Сълза и смях“. 
29.04. – Участие на вокална група „Незабрава“ в 16 фестивал на 
читалищното вокално изкуство, организиран от ССНЧ. 
 
 

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

 
01.04. – „Светът е оцелял, защото се е смял“ – изложба от карикатури 
и книги с хумористична тематика – в библиотеката. 
02.04. – Международен ден на детската книга: 
 – изложба от нови детски книги в библиотеката; 
 – Ден на отворените врати – четене на детски книжки в 
библиотеката. Презентация на нови детски издания във фонда на 
библиотеката на читалището; 
- прожекция на филмчета, създадени през учабната година от 
Детското анимационно студио при читалището – в салона на 
читалището. 
06.04. – Изложба „Възкресение“ на Школата по изобразително 
изкуство и керамика – рисунки, керамични пана, дървени дъски, 
картички, шарени яйца – в читалището. 
08.04. – „Ой, Лазаре, Лазаре!“ – концерт на лятната сцена пред бл. 9 
по случай Лазаровден и Цветница. 
11.04. – „Христос воскресе“ – великденска изложба на Школата по 
изобразително изкуство и керамика в Столична библиотека – 
детски отдел. 
13.04. – Откриване на фотоизложоба по случай Деня на опазване на 
паметниците на културата – в читалището. 
14.04. – Ден на българската конституция – информационен кът. 



20.04. – 141 години от избухване на Априлското въстание – 
информационен кът. 
20.04. – Световен ден на планетата Земя – витрина с материали в 
класната стая и в библиотеката на читалището. 
25.04. – 55 години от рождението на поетесата Петя Дубарова – 
инфокът. 
13,14,27,28.04. – Занимания на атлиетата по програма „Дъга“. 
м. април:  - Участие на балет „Меги денс“ в Националния  
                      шампионат на изкуствата „Утринна звезда“ – София; 
- участие на школите при читалището в МФ „Млади таланти“, 
организиран от МОН и НДД; 
- участие на Школата по изобразително изкуство и керамика в 
Международния конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“; 
- участие на балет „Меги денс“ в Столичен фестивал на изкуствата, 
организиран от СО и Дом на културата „Средец“. 
 

 
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 

(ул. „Галичник“ № 2) 
 
03.04. -  Великденско хоро в салона на читалището с танцов състав 
„Болярка“. Изложба-дегустация на шарени яйца и козунаци. 
12.04. – Тържествено откриване на Мемориално пано в читалището. 
21.04. – Литературен салон – премиера на поетична книга на Любка 
Георгиева – в салона на читалището. 
 

 
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 

 
Отбелязване на 179-та гдишнина от рождението на белгийския 
предприемач Ернест Солвей , построил в края на 19 век  
емблематичния за София и района архитектурно-строителен 
коплекс „Захарна фабрика“. 
 
Отбелязване Международния ден на паметниците на културата и 
Деня на реставратора. 


