
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Ю  Л  И    2017 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                            (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
01-31.07. – Летен занимателен курс за деца  /4-8 години/ с изучаване 
на английски език – понеделник и сряда от 16.00 ч. 
 
01-31.07. – Летен занимателен балетен курс за деца /4-12 години /– 
вторник и четвъртък от 16.30 ч. 
 
01-31.07. – Летен занимателен курс по китара – понеделник и 
четвъртък от 17.00 ч. 
 
01-31.07. – Летен занимателен курс по ударни иструменти 
/барабани/ - понеделник и четвъртък от 11.00 ч. 
 
01.07. – 15 години Младежка театрална школа „Юлий“: 
- „Памет“ – поетично-музикален спектакъл – 17.00 ч., киносалон; 
- „Като  мимолетно  видение“ . спектакъл по руска класика –  
19.00 ч., киносалон. 

 
 
 



НЧ „РОДЕН КРАЙ-1931“ 
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 

 
07.07. -  Ден на шоколада – фотоизложба. 
18.07. – 140 години от рождението на писателя Елин Пелин – 
информационен кът в библиотеката. 
 
19.07. – 180 години от рождението на Апостола на свободата Васил 
Левски – кът с библиотечни и фотоматериали. 
 
20.07. – Изложба „Героите на „Илинден 1903 “  на възпитаници на 
Школата по изобразително изкуство при читалището. 
 
15-22.07. – Участие на читалищните школи в Лятна национална 
академия-лагер „Бъдещи звезди“ в гр. Банско. 
 
събота и неделя – занимания на Детската еко-работилница. 
 

 
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
Съвместно с Посолството на РХърватия отбелязване  националния 
празник на Хърватия. 

 
РАЙОННИ ПРОЯВИ 

 
07.07. -  Концерт на Джаз формация „София“ при Общински 
културен институт „Надежда – 18.30 ч., лятна сцена в парк „Света 
Троица“. 
 
20.07. – „Илинден“ – празник на района: 
18.00 ч. – Панихида и поднасяне на венци и цветя пред паметника 
на Илинденци в парк „Света Троица“; 
18.30 ч. – Празничен концерт „Заедно на „Илинден“ – на лятната 
сцена в парк „Света Троица“. 
 
25.07. – Фестивал „Блок-кино“  представя българските игрални 
филми „Кецове“ и „Зевс“ – 20.30 ч., лятна сцена в парк „Света 
Троица“ – вход свободен. 


