
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

М  А  Й     2016 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
08.05. – Ден на БЧК и Червения полумесец – кът и витирина из 
живота на дружеството на БЧК при НЧ „Г. С. Раковски-1925“. 
 
09.05. – Ден на Европа – кът и витрина със снимков материал. 
 
10.05. – Отчитане и награждаване на отличените в литературния 
конкурс, посветен на царица Елеонора на тема: „Царицата на 
добродетелта – Белия ангел“ – 10.00 ч, Южен парк. 
 
10.05. – Галаконцерт на отличените във Вокалния читалищен 
фестивал, участва Вокална група „Незабрава“ – 18.00 ч., ОКИ 
„Красно село“. 
 
11.05. – Честване Деня на светите братя Кирил и Методий . Народна 
библиотека, 11.00 ч. 
 
14.05. – Празник в памет на народната певица Гюрга Пенджурова с 
участието на Вокална група „Незабрава“ – 10.00 ч, гр. Трън. 



15.05. – Фестивал на инструменталисти, възпитаници на читалищни 
детски школи – читалището участва с един квартет, два дуета и 
индивидуални изпълнители – 10.00 ч., НЧ „Андрей Стоянов“. 
 
15.05. – Фестивал на читалищното танцово изкуство – участва 
Школа по класически балет „Ева“ и Школа по спортни танци „Ел 
Ниня“ – 10.00 ч., НЧ „Аура“. 
 
19.05. – 24 май – Ден на славянската писменост и на българската 
просвета и култура  /160 години от първото честване на светите 
братя Кирил и Методий в Пловдив през 1856 г./ - беседа пред 
ученици от 33 ЕГ „Света София“ – 12.30 ч., библотеката. 
 
31.05. – Годишна продукция на Школата по класически балет „Ева“ 
– 17.30 ч., балетна зала. 
 

 
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“ 

(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 

04.05. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт на ансамбъл „Гоце 
Делчев“ по повод 113 години от смъртта на патрона на ансамбъла – 
парк „Света Троица“, 18.00 ч. 
 
09.05. – Ден на Европа – фотоизложба за Европейския съюз и кът с 
информация за европейски проекти за младежта и децата. 
 
11.05. – „Св.Св. Кирил и Методий“ – поднасяне на цветя на 
паметника на свтите братя пред Народната библиотека. 
 
11.05. – Участие на балет „Меги денс“ в детски концерт в парк 
„Лебеда“. 
 
12.05. – Участие на балет „Меги денс“ в Столичен фестивал на 
изкуствата „София твори“ – Дом на културата „Средец“. 
 
14.05. – Участие на балет „Меги денс“ във Фестивал на танцовото 
изкуство, организиран от ССНЧ – в НЧ „Аура“. 
 



15.04. – Участие на Школата по пиано във Фестивал на 
инструменталното изкуство, организиран от ССНЧ – в НЧ „А. 
Стоянов“. 
 
15.05. – Международен ден на музеите – витрина за музеите в гр. 
София и посещение на Природо-научния музей с деца от детската 
Екозанималня при читалището. 
 
18.05. – Изложба от рисунки с тема „24 май – Ден на славянската 
писменост и на българската просвета и култура“ – в салона на 
читалището. 
 
май – Участие на Школата по изобразително изкуство в 
Националния конкурс „Мъдростта на народа ни“ на Фондация 
„Детето и фолклора“. 
 
май – Участие на Школата по изобразително изкуство в 
Нацоналния конкурс „Звезди обсипят свода небесен“, организиран 
от НЧ „Христо Ботев-1917“. 
 
19.05. – Самостоятелна изложба на Школата по рисуване в Столична 
библотека – Детски отдел. 
 
20.05. – Пленер на ателиетата по програма „Дъга“. 
 
23.05. – 1190 години от рождението на Константин Кирил Философ 
– информационен кът. 
 
27,30.05. – Пленери на Школата по изобразително изкуство на тема 
„Лятото и игрите ни зоват“. 
 
31.05. – Официално закриване на учебната година за школите и 
курсовете – продукция на школите с награди и детски празник. 
 
03,10,19.05. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“ и 
участие в състезание „Мъдростта на народа ни“. 
 
 
 

 



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

 
Великденски концерт в салона на читалището – 18.00 ч. 
 
В памет на българското войнство – възстановяване поименните 
плочи на паметника в парка. Концерт. 

 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 

05.05. -  Отбелязване Деня на храбростта и на българската армия – 
поднасяне венци и цветя пред Военния паметник в парк „Света 
Троица“, 11.00 ч. 
 
Посещение в град Джаково, РХърватия и установяване 
сътрудничество между читалището, 3 СОУ „М. Дринов“ и местно 
училище. Съвместно честване  на 8 май – Деня на града. 
Представяне на книгата „Епископ Й. Щросмайер и славянството“ и 
поднасяне  цветя на гроба на епископа в катедралата в Джаково. 
 
Организиране на съвместен концерт в с. Славотин, Монтанско, 
както и отбелязване на годишнина от възстановяване на двата 
военни паметника в селото. 
 
Стартиране на съвместна инициатива по създаване на паметник на 
основателя на Международния червен кръст швейцарецът А. 
Дюнан. 
 
 

РАЙОННИ  ПРОЯВИ 
 

04.05. – Концерт на Ансамбъл „Гоце Делчев“ по повод 113 години от 
гибелта на патрона му – лятна сцена, парк „Света Троица“, 18.00 ч. 
 
05.05. – Поднасяне венци и цветя пред Военния паметник в парк 
„Света Троица“ в навечерието на 6 май – Деня на храбростта и на 
българската армия – 11.00 ч. 
 



14.05. – Шахматен турнир за ученици за „Купата на кмета“ по повод 
17 май – Деня на българския спорт – в салона на НЧ „Гоце Делчев-
1927“ – 10.00 ч. 
 
27.05. -  Пленер по рисуване на ученици от 3 СОУ „М. Дринов“ и 
изложба-базар на техни произведения – рисунки, пана, картички, 
сувенири  – лятна сцена, парк „Света Троица“, 10.00 ч. 
 
31.05. – Футболен ученически турнир по повод 31 май – Световния 
ден без тютюнев дим – спортна площадка в кв. „Захарна фабрика“, 
10.00 ч. 
 


