
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Я Н У А Р И   2018 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                            (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
02.01. – 155 години от рождението на писателя Алеко Константинов  
/1863-1897/ - витрина. 
04.01. – 170 години от рождението на поета Христо Ботев /1848-
1876/ - кът и витрина в библиотеката и централното фоайе на 
читалището. 
Представяне на филма „Служебен защитник“, посветен на живота и 
делото на Илия Цанов, защитник на Ботевите четници на процеса в 
гр. Русе. Гостуват ученици от училищата в района – лекционна зала. 
11.01. – 140 години от рождението на поета Пейо Яворов /1878-1914/ 
- кът и витрина в библотеката и фоайето на читалището. 
„Две хубави очи“ – живот и творчество на П.К. Яворов. Дискусия с 
ученици от литературния клуб при ПГАВТ „А.С. Попов“ – 
лекционна зала. 
26.01. – 158 години от рождението на руския писател А.П.Чехов. 
Постановка „Предложение“  на читалищната актьорска театрална 
школа „Юлий“ – лекционна зала. 
 
 



 
30.01. –  ОТКРИВАНЕ НА БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ 
                                   ДНИ НА КУЛТУРАТА 
По повод българското председателство на съвета на ЕС; 10-
годишнината от членството на РБългария и РРумъния в ЕС; 10 
години от създаването на Румънския културен център във Видин : 
-  Фотоизложба „Олтения в снимки“; 
- Уъркшоп. Представяне на културата „вадастра“. Демонстрация – 
работа с грънчарско колело; 
- Изложба от картини от фонда на Румънския културен център – 
Видин; 
- Концерт „Поезия и китара“ със специалното  участие на Дан Ван – 
китарист – Румъния, Ценцерушка Андреева – авторска поезия, 
Даниел Деянов – поп изпълнител. 
 

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

 
02.01. -  155 години от рождението на писателя Алеко Константинов 
/01.01.1863 г./ - изложба от хумористични произведения – в 
библиотеката. 
05.01. – 170 години от рождението на поета-революционер Христо 
Ботев /06.01.1848 г./ - кът с биографични материали и негова 
творби – в библиотеката. 
05.01. – „Какво знаем за християнските празници и традиции през 
януари?“ – детски форум и  информационен кът с фотоматериали – 
в читалището. 
до 10.01. – Продължение на изложбата „Рождество“ в сградата на 
район „Илинден“. 
12.01. – 140 години от рождението на поета Пейо Яворов – 
информационен кът в библиотеката. 
19.01. – 21-ви януари – Ден на родилната помощ – фотоизложба в 
читалището. 
м. януари – Участие на балет „Меги денс“ в концерт на лауреатите 
на  МФИ „Утринна звезда“. 

 
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 

/ул. „Галичник“ № 2/ 
06.01. -  Йордановден – водосвет за здраве и благоденствие –  
 в салона на  читалището. 



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

 
Отбелязване на годишнината от рождението на един от героите на 
Априлската епопея от 1876 г. – Васил Петлешков – съвместно с НЧ 
„Г.С. Раковски-1925“. 
 
Отбелязване годишнината от рождението на големия български 
писател Стоян Михайловски – съвестно с НЧ „Г.С. Раковски-1925“. 
 
Отбелязване на годишнината от рождението на Димитър 
Миладинов -  един от  съставителите на издадения през 1861 г. в 
Загреб от епископ Й. Щросмайер сборник „Български народни 
песни“ – съвестно с 3 СУ „М. Дринов“. 
 
Съвместно с Асоциацията на сухопътните войски и СВВП 
отбелязване годишнина от създаването на легендарния 15 пехотен 
ломски полк. 
 


