
                                                                                                                   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 

 
РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 

М А Й    2 0 1 9 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/  
 
04.05. - Участие на вокална група „Незабрава“ при читалището в 
празник , посветен на народната певица Гюрга Пинджурова в гр. 
Трън. 
08.05. - Отчитане на резултатите и награждаване на отличените в 
литературния конкурс по повод Международния ден на БЧК и 
Червения полумесец, участва Ц. Андреева, член на ТС на 3-ти 
център на БЧК - 15.00 ч., НС на БЧК. 
08.05. - Ден на БЧК и Червения полумесец -  витрина с материали из 
живота на дружеството на БЧК при НЧ „Г.С. Раковски-1925“ - 
фоайе. 
09.05. -Ден на Европа - витрини с тематични материали в 
библиотеката и фоайето на читалището. 
10.05. - 11 май - Празник на Св .Св. Кирил и Методий - витрина с 
фотоси - в библиотеката. 
10,11.05. - Участие на вокална група „Незабрава“ във Фестивал на 
вокалното изкуство, организиран от ССНЧ в ОКИ „Красно село“. 
11,12.05. - Участие на ученици от школата по китара при 
читалището от класа на Милен Джуров във Фестивал- конкурс на 
инструменталисти , организиран в НЧ „Акад. А. Стоянов-2203“. 
17.05. -  Гала концерт на лауреатите от Фестивала за вокално 
изкуство. 
 



18.05. - Участие на школата по класически балет „Ева“ и от школата 
по спортни танци „Ел Ниня“ във Фестивал на танцовото изкуство, 
организиран от ССНЧ в НЧ „Аура-1929“. 
20.05. - 220 години от рождението на Оноре дьо Балзак /1799-1850/ - 
френски писател романист - кът и витрина в библиотеката. 
22.05. - По повод Деня на славянската писменост и на българската 
просвета и култура среща с творческия колектив на издателска 
къща „Орбел“ с ученици, общественици и читатели на 
библиотеката при читалището - в библиотеката. 
23.05. - Концерт на школата по джаз и поп пеене, посветен на 24 май 
- 12.00 ч., лекционна зала. 
30.05. - Гала концерт на лауреатите от Танцовия фестивал, 
организиран от ССНЧ -18.30 ч., НЧ „Аура“. 
31.05. - Световен ден без тютюнопушене - презентация на тематичен 
филм, изработен от ученици от ПГАВТ „А.С. Попов“. 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2/ 

 
09.05. - Ден на Европа. Фотоизложба за ЕС и кът с информация за 
европейски проекти за младежта и децата. 
11.05. -  Празник на братята Кирил и Методий. Поднасяне на цветя 
пред паметника на светите раня пред Националната библиотека. 
11.05. - Участие на школата по пиано при читалището в 
организирания от ССНЧ  Фестивал на инструменталното изкуство - 
в НЧ „А. Стоянов“. 
14.05. - Международен ден на музеите. витрина за музеите в гр. 
София и посещение на Природонаучния музей с децата от Еко 
клуба при читалището. 
18.05. - Участие на балет „Меги денс“ във Фестивала на танцовото 
изкуство, организиран от ССНЧ - в НЧ „Аура“. 
22.05. -  Изложба на рисунки по повод 24 май на децата от Школата 
по изобразително изкуство при читалището - в салона на 
читалището. 
Участие на Школата по изобразително изкуство в конкурса за 
детска рисунка по българска приказка, организиран от Асоциация 
„Малага-България 2010“. 
Участие на балет „Меги денс“ в конкурса за „Голямата танцова 
награда на София“ на Съюза на танцовите дейци. 



Участие на Школата по изобразително изкуство в Националния 
конкурс „Мъдростта на народа ни“ на Фондация „детето и 
фолклора“. 
Участие на Школата по изобразително изкуство в Националния 
конкурс „Звезди обсипят свода небесен“, организиран от НЧ 
„Христо Ботев- 1917“. 
27, 31.05. - Пленери на Школата по изобразително изкуство на тема 
„Летни мечти“. 
31.05. - Официално закриване на учебната година за школите и 
курсовете - продукция на школите с награди и детски празник. 
 
                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
04.05. - Гоцеви тържества - по повод 116 години от гибелта на Гоце 
Делчев засаждане на дръвчета в Алеята на славата в парк „Св. 
Троица“. Концерт и градински хепънинг. 
06.05. - Гергьовден - отбелязване Деня на храбростта и на 
българската армия съвместно с Клуб „Македония“ с програма в 
салона на читалището. 
24.05. - Ден на славянската писменост и на българската просвета и 
култура - сбирка на Клуба на културните дейци при читалището и 
почитане паметта и делото на братята Кирил и Методий. 
25.05. - Традиционна  среща на учениците от класа на заслужилата 
учителка Йорданка Леонидова от 43 ОУ „Хр. Смирненски“. Сред 
тях са звездите Йорданка Христова, Румен Леонидов, Евгения 
Гешева и др. 
29.05. -  Традиционен шахматен  районен турнир „Купата на 
кмета“, организиран от Шахматния клуб при читалището, посветен 
на 1  юни -  Международния ден на детето. 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
03.05. -  Отбелязване Деня на храбростта и на българската армия. 
Поднасяне венци и цветя пред Военния паметник в парк „Св. 
Троица“ - 11.00 ч. 
09.05. - Отбелязване Деня на Европа. 
Представяне  в Държавния  архив -Видин на книгата „Панонски 
легенди“. 



Отбелязване десетгодишнината от създаването на читалището в  
гр. Джаково, В Хърватия. 
 
  

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

03.05. - Отбелязване Деня на храбростта и на българската армия с 
поднасяне на венци и цветя пред Военния паметник в парк „Света 
Троица“. 
 
20.05. - Откриване изложба по повод 24 май на ученици от 3 СУ 
„Марин Дринов“ -  в сградата на районната администрация, 3 ет., 
фоайе, 11.00 ч. 


