
                                                                                                            
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

Я  Н  У  А  Р  И      2 0 1 5 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА 
 

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

 
167 години от рождението на Христо Ботев – витрина и изложба на 
произведения от и за поета. 
 
Изложба на кино-плакати от 60-те, 70-те, 80-те и 90-те години на 
миналия век в гр. Крайова, Румъния. 
 
205 години от рождението на Димитър Миладинов и 185 години от 
рождението на Константин Миладинов, автори на сборника 
„Български народни песни“, издаден от епископ Й. Щросмайер в 
Загреб през 1861 г. – съвместна изява с НЧ „Еп. Й.Щросмайер-2009“. 
 
21.01. – Бабинден. Битов кът. Ритуал“къпане на бебе“. Програма с 
участието на художествени състави при читалището. Гостуват 
състави от НЧ „Хр. Смирненски“ и НЧ „Райко Алексиев“. 
 
120 години от рождението на Гео Милев – образователна програма с 
учениците от районните училища. 
 



80 години от рождението на поета Дамян Дамянов – вечер на 
поезията, съвместно с Поетичен клуб при ПГАВТ „А.С.Попов“. 
 
155 години от рождението на Антон Чехов, кът и витрина в 
библиотеката. 
 
100  години от Първата световна война , съвместна изява с 
учениците от Историческия клуб при ПГАВТ „А.С.Попов“. 
 
95 години от рождението на Леда Милева – беседа пред децата от 
забавачката. 
 
330 години от рождението на Г.Фр. Хендел – музикално-
образователна програма с учениците от Музикалната школа. 

 
 

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

 
04.01. -  230 години от рождението на Якоб Грим /Братя Грим/ - кът 
с библиотечни материали. 
 
06.01. – Християнските празници и традиции през м. януари – 
информационен кът с фотоматериали. 
 
11.01. – 90 години от рождението на писателката Свобода Бъчварова 
– информационен кът в библиотеката. 
 
18.01. – 80 години от рождението на поета Дамян Дамянов – 
информационен кът в библиотеката. 
 
20.01. – 21 януари – Ден на родилната помощ. Фотоизложба. 
 
24.01. – 155 години от рождението на руския писател Антон П. 
Чехов – инфорационен кът в библиотеката. 

 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР - 2009“ 
 



Съвместно с НЧ „Г.С.Раковски-1925“ – отбелязване годишнини от 
рождението на братята Димитър и Константин Миладинови, 
автори на сборника „Български народни песни“, издаден от 
епископ Й. Щросмайер в Загреб през 1861 г. 
 
Съвместно със Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – 
отбелязване годишнина от рождението на големия български 
военен деец, командир на Македоно-Одринското  опълчение по 
време на Балканските войни генерал Никола Колев. 
 
Съвместно със СВВП – отбелязване годишнини от рождението на 
генерал Стилиян Ковачев и генерал Димитър Кирков.     
                        
 
                                        С  П  О  Р  Т 
 
18.01. – Градско първенство по джудо за момчета до 12 години, 
организирано от Спортен клуб по самбо и джудо „Илинден-
София“, съвместно с районната администрация. 


