
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

М А Й   2018 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
08.05. – Ден на БЧК и Червения полумесец. Ученическа литературна 
викторина на тема: Доброволчество и милосърдие в съвременните 
условия“. Инициатива на читалището и 3-ти ТЦ на БЧК със 
съдействието на Столичната организация на БЧК. 
09.05. – Дидактика. Масаро Ибука и японски методи за възпитание 
на децата. Гост Н.пр.  посланика на Япония в България. 
10.05. -  Празник на Св. Св. Кирил и Методий – витрина с фотоси. 
Ден на библиотекаря. Библиотека на открито пред  сградата на 
читалището.  
Представяне на книгата „Панонски легенди“ за живота и делото на 
светите братя. 
12-13.05. – Фестивал-конкурс за изпълнители, възпитаници на 
детските музикални школи при софийските читалища – домакин 
НЧ „Акад. Андрей Стоянов-2003“ . Читалището участва с ученици 
от школата по китара от класовете на Б. Банков и М. Джуров. 
 
 



12-13.05. –  Участие на Младежката театрална школа „Юлий“ във 
Фестивал на театралното изкуство – домакин НЧ „Славянска 
беседа“, организатор ССНЧ. 
19.05. – Участие на Школата по спортни танци „Ел Ниня“ и 
Школата по класически балет „Ева“ във Фестивал на танцовото 
изкуство – домакин НЧ „Аура“. 
23.05. – По повод Деня на Славянската писменост и на българската 
просвета и култура среща с творческия колектив на издателска 
къща „Еднорог“ с участието на ученици, общественици, читатели 
на библиотеката. 
31.05. – Световен ден без тютюнопушене – презентация на 
тематичен филм на ученици от ПГАВТ „А. С.  Попов“. 
 
 
                                       НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 

/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
09.05. – Ден на Европа – Фотоизложба за ЕС и кът с информация за 
европейски проекти за младежта и децата. 
11.05. – Празник на Св. Св. Кирил и Методий – поднасяне цветя от 
читалището на паметника на светите братя пред НБКМ. 
13.05. – Участие на Школата по пиано във Фестивала на 
инструменталното изкуство на ССНЧ – в НЧ „А. Стоянов“. 
14.05. – Международен ден на музеите – витрина за музеите в София 
и посещение на Природо-научния музей с децата от детския Еко 
клуб при читалището. 
19.05. – Участие на балет „Меги денс“ във Фестивала на танцовото 
изкуство на ССНЧ – в НЧ „Аура“. 
22.05. – Изложба на рисунки с тема „24 май – Ден на славянската 
писменост и на българската просвета и култура“ –в читалището. 
Участие на школите и съставите при читалището  в: 

- Конкурс за детска рисунка по български приказки, 
организиран от Асоциация „Малага-България 2010“ – 
Школата по изобразително изкуство; 

- Конкурс за голямата танцова награда на София – участие на 
балет „Меги денс“; 

- Националния конкурс „Мъдростта на народа ни“ на 
Фондация „Детето и фолклора“ – Школата по изобразително 
изкуство; 



- Националния конкурс „Звезди обсипят свода небесен“, 
организиран от НЧ „Христо Ботев“ – Школата по 
изобразително изкуство. 

21 и 25.05. – Пленери на Школата по изобразително изкуство на 
тема „Летни мечти“. 
30.05. – Официално закриване на учебната година на школите и 
курсовете – продукция на школите с награди и детски празник. 
 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
/ул. „Галичник“ № 2/ 

 
04.05. – Гоцеви тържества по случай годишнината от гибелта на 
Гоце Делчев – патрон на читалището. Гост в клуб „Македония“ ще 
бъде поетът Румен Леонидов – в салона на читалището. 
06.05. – Гергьовден – Ден на храбростта и на Българската армия. 
Среща с Красимир Каракачанов – министър на отбраната и 
председател на ВМРО – в салона на читалището. 
11.05. – 160 години от първото честване на празника на светите 
братя Кирил и Методий. Среща–разговор с проф. Людмил 
Димитров – литературен критик и историк – в салона. 
24.05. -  Ден на Славянската писменост и на българската просвета и 
култура. Литературна вечер, посветена на тримата поети Румен 
Леонидов, Лозан Такев и Евгения Гешева. Съвместен концерт с 
възпитаници на 43 ОУ „Хр. Смирненски“ – в салона. 
25.05. – Традиционна среща на учениците от класа на заслужилата 
учителка Йорданка Леонидова, сред които са и звездите Йорданка 
Христова, Румен Леонидов, Евгения Гешева и др.  
28.05. – Св. Дух – Ден на Македония. Заупокойна молитва в 
църквата „Св. Троица“ в памет на загиналите за нейната свобода. 
 
 

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

 
Представяне книгата на американския гражданин Алберт Сониксен 
„Изповедта на един македонски четник“, както и отбелязване на 
годишнина от рождението му. Сониксен е бил представител на 
ВМРО в САЩ. 
09.05. – Отбелязване Деня на Европа. 



Организиране и участие в честванията в  с. Славотин, Монтанско, 
по повод възстановяването на двата военни паметника. 
Съвместно с НЧ „Г. С. Раковски-1925“ отбелязване Деня няа 
Славянската писменост и на българската просвета и култура. 
Представяне книгата  „Панонски легенди“ – житие на Св. Св. Кирил 
и Методий. 
 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

04.05. -  Поднасяне на венци и цветя пред  Военния паметник в парк 
„Света Троица“ по повод 6 май – Денят на храбростта и на  
Българската армия – 11.00 ч. 
 
10.05. – Откриване на изложба в Руския културно-информационен 
център на ученици от  3 СУ „Марин Дринов“, мраморна зала, 17.00  
 
18.05. – „Майстори на феи“ – среща на децата от районните детски 
градини с детската писателка Весела Фламбурари – 11.00 ч., в салона 
на ДГ № 51 „Щурче“. 
 
20.05. – Благотворителен концерт на Сдружение „Усърдие“ в 
подкрепа на социалната ангажираност на хора с увреждания – 
 17.30 ч., лятна сцена в парк „Св. Троица“. 

 


