
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

А П Р И Л   2018 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
02-06.04. – Седмица на детската книга и изкуствата за деца – 
инициативи на библиотеката: 
-маратон на детското четене; 
- среща с автора на произведения за деца Борислав Мирчев. 
04.04. – 200 години от рождението на Майн Рид – кът в 
библиотеката. 
05.04. – Великден – изложба на тематични рисунки на деца от 
Ателието по изобразително изкуство „Захарий Зограф“ – на 
централното стълбище в читалището. 
12.04. – „Осъдени“ – театрална постановка на читалищната 
Младежка театрална школа „Юлий“ – 19.30 ч. , лекционна зала. 
16-20.04. – Седмица на патрона на читалището Георги Раковски: 
-197 години от рождението на Г. С. Раковски – революционер, 
книжовник, идеолог и стратег на българското национално-
освободително движение – кът и витрина в библиотеката; 
- беседа пред ученици от Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. 
Попов“ от Йорданка Младенова, родственица на Раковски; 
-участие на читалищни състави в честванията на Военната академия 
„Г. С. Раковски“ по повод годишнина от рождението на патрона. 



18.04. – „Осъдени“ – постановка на читалищната младежка 
театрална школа „Юлий“ – 19.30 ч., лекционна зала. 
19.04. – Откриване на авторска изложба – графика на Силвия 
Миланова, посветена на Р Хърватия. Гост – Н.пр. Лйерка Алайбег – 
посланик на Р Хърватия в България – 17.00 ч., лекционна зала. 
23.04. – Световен ден на Земята – презентация на филма на Еко 
клуба при ПГАВТ „А. С. Попов“ пред ученици от читалищните 
школи – 13.30 ч., лекционна зала. 
23.04. – Световен ден на книгата. Среща с дарители на книги за 
читалищната библиотека и връчване на благодарствени грамоти – 
17.00 ч., библиотеката. 
24.04. – Участие на детската школа по изобразително изкуство  
„З. Зограф“ в Обща художествена изложба, организирана от ССНЧ 
– фоайето на театър „Сълза и смях“. 
27.04. – Участие на вокална група „Незабрава“ във Фестивал на 
вокалното изкуство, организиран от ССНЧ – ОКИ „Красно село“. 
28.04. – Участие на класически балет „Ева“ във Фестивал на руската 
песен и танц – в НЧ „Аура“. 
30.04. – 125 години от рождението на Елисавета Багряна  - четене на 
нейни стихове с участието на актьори от младежката театрална 
школа „Юлий“ – 13.00 ч., библиотеката. 
 
                                       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. 
01.04. -  „Да празнуваме Лазаровден и Цветница“ – празник за кв. 
„Гевгелийски“ на сцената пред бл. 9 – концерт на школите при 
читалището, рисунки на асфалт, детско състезание за най-красив 
букет и венец и др. 
02.04. – Международен ден на детската книга: 
 – изложба от нови детски книги в библиотеката; 
 – Ден на отворените врати – четене на детски книжки в  
    библиотеката. Рисуване по любими текстове от детски книжки; 
 – прожекция на филмчета, създадени през учебната година  
    от Детското студио по анимация при читалището – в салона. 
 



03.04. – Изложба „Христос Воскресе“ – великденска изложба на 
Школата по изобразително изкуство в Столична библиотека, 
Детски отдел. 
13.04. – Откриване на фотоизложба по случай Деня на опазване 
паметниците на културата – в читалището. 
16.04. – Ден на българската конституция – информационен кът. 
20.04. – 142 години от Априлското въстание – информационен кът. 
20.04. – Световен ден на планетата Земя – витрина с материали в 
библиотеката. 
23-27.04. – Участие на Школата по изобразително изкуство в Общата 
изложба, организирана от ССНЧ във фоайето на театър „Сълза и 
смях“. 
Участия във фестивали и конкурси: 

- Участие на балет „Меги денс“ в Националния шампионат по 
изкуствата „Утринна звезда“ – София. 
 

- Участие на школите при читалището в МФ „Млади таланти“, 
организиран от МОН и НДД. 

 
- Участие на Школата по изобразително изкуство в 

международния конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“. 
 

- Участие на балет „Меги денс“  в Столичен фестивал на 
изкуствата в Дом на културата „Средец“. 

 
27.04. – Участие на Школата по вокално изкуство във Фестивала за 
вокално майсторство, организиран от ССНЧ. 
 
 
                                       НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 

/ул. „Галичник“ № 2/ 
 

110 години от създаването на 43 ОУ „Христо Смирненски“ –  
Участие в празничния концерт в Софийската народна опера. 

 
 
 
 
 
 



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

 
Съвместно с НЧ „Г. С. Раковски-1925“ отбелязване годишнина от 
рождението на Пенчо Славейков. 
 
Съвместно с НЧ „Г .С. Раковски-1925“ и СВВП организиране на 
фотоизложба и среща , свързана със 100-гдишнината на Българската 
изтребителна бойна авиация. 
 
Отбелязване на годишнината от провеждането на първото Велико 
народно събрание в местността Оборище – участие в тържествата. 
 
26.04. – Откриване на паметник на един от основателите на 
съвременната българска индустрия белгиеца Ернест Солвей – в 
парка „Света Троица“, 11.00 ч. 
 
 


