
                                                                                                                              
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

Д Е К Е М В Р И    2 0 1 9 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
02.12. - По повод националния празник на Р Румъния - 1 декември, 
тържествен концерт-честване, под патронажа на Н. пр. Йон Галеа, 
посланик на Р Румъния, партньори на читалището в съвместни 
културни събития - Централен военен клуб,  18.00 ч. 
 
03.12. - По повод 100 години от подписването на Ньойския договор 
прожекция на филма „100 години граница“ - филм за Западните 
покрайнини, пред ученици от ПГАВТ „А. С. Попов“ и33 ЕГ „Св. 
София“ - лекционна зала, 12.30 ч. 
 
03.12. - Коледна изложба на рисунки на деца от Школата по 
изобразително изкуство „З. Зограф“ при читалището с ръководител 
д-р Десислава Данева - централно стълбище. 
 
04.12. - Международен ден на доброволеца. Среща на членовете на 
дружеството на БЧК при читалището с Териториалния съвет на 3-
ти център на БЧК и младежи - доброволци от 54.СУ „Св. Иван 
Рилски“, София - Трети териториален център на БЧК, 16.30 ч. 
 



06.12. - „Вяра“ - 110 години от рождението на Никола Вапцаров. 
Литературно четене пред ученици от 11-ти клас на 33 ЕГ „Св. 
София“ - учебна стая № 210, 11.00 ч. 
 
07.12. - „Поезия и музика“ - коледен концерт за читалищни 
служители с участието на Ценцерушка Андреева - поезия и Даниел 
Деянов - джаз и поп изпълнител - ОКИ „Красно село“, 17.00 ч. 
 
09.12. - Подреждане и откриване на коледна изложба на рисунки на 
ученици от 2-ри клас на частното езиково училище „Веда“, София - 
лекционна зала, 11.00 ч. 
 
14.12. - Участие на балетно студио „Ева“  с художествен ръководител 
Ева Желева в 17 Международен танцов фестивал - Модерен театър, 
09.00 ч. 
 
17.12. - Коледна седянка. Запознаване с бита и традициите на 
Рождество Христово. Битов кът, кулинарна изложба, музикална 
програма с участието на деца и възрастни - лекционна зала, 15.00 ч. 
 
17.12. - Коледен концерт „Тиха нощ, свята нощ“ с участието на 
изпълнители от Школата по джаз и поп пеене при читалището - 
Джаз бар, 18.30 ч. 
 
18.12. -  НЧ „Г. С. Раковски - 1925“ гостува на студентите от 
Факултета по пожарна безопасност и защита на населението при 
Академията на МВР с коледна програма - 14.00 ч. 
 
19.12. - Дядо Коледа гостува на най-малките балеринки от студио 
„Ева“ при читалището - лекционна зала, 17.30 ч. 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
                         /кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
м. декември - Участие в благотворителния коледен базар в Интер 
Експо център - с предмети за базара и участие в концертната 
програма. 
09-16.12. - „Работилницата на Дядо Коледа“ - детска работилница за 
изработване на коледни картички, украси и подаръци - в 
читалището. 



11.12. - Фотоизложба по повод Световния ден на планината /11.12./. 
12.12. - Отбелязване на Деня на занаятите с кът с материали. 
12.12. - Изложба „Рождество“ на Школата по изобразително 
изкуство в сградата на район „Илинден“. 
13.12. - Коледна изложба от детски рисунки, керамични пана и 
декоративни дъски - в читалището. 
15.12. -Изложба „Рождество“ на Школата по изобразително изкуство 
в Столична библиотека - детски отдел. 
18.12. - „Коледна феерия“ - фотоизложба и кът с материали за 
коледните обичаи. 
20.12. - Коледно тържество за децата от школите. 
 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
22.12. - Коледно тържество в салона на читалището. 
 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
Отбелязване годишнина от рождението на първия български 
генерал Сава Муткуров и освещаване на възстановения му 
паметник и гробно място в Централните софийски гробища. 
 
Отбелязване на годишнината от смъртта на Тодор Ангелов 
/Божаната/ - национален герой на Белгия и командир на 
антинацистката съпротива в Брюксел. 
 
 
                                  РАЙОННИ ПРОЯВИ 

 
 
     11 .12. - „Рождество“ - откриване  изложба на тематични рисунки 
на децата от Школата по изобразително изкуство при НЧ „Роден 
край-1931“ - 3 ет., фоайе в сградата на районната администрация - 
10.00 ч. 
 



10.12. -  Награждаване с купи  и грамоти  учители по физическо 
възпитание от общинските училища и професионалните гимназии 
в района, чиито отбори заеха призови места в срещите по футбол, 
тенис на маса и волейбол от Районното първенство на „Ученически 
игри 2019-2020 г.“ - 11.00 ч. 
 
 11.12. - Коледен благотворителен базар с произведения, изработени 
от децата от Школата по керамика и изобразително изкуство при 
НЧ „Роден край-1931“ г. - рисунки, керамични пана, декоративни 
дъски, картички и др. -  2 ет., фоайе в сградата на районната 
администрация - 11.00 - 15.00 ч. 
 

 
 
 
 
 
 


