
 
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА“ 
 

А  П  Р  И  Л     2016 г. 
 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
04-06.04. – Проект „Културно наследство и съвременни изкуства“; 
„Лични местоимения: Ние, Вие, Те“. Мултимедийна многоекранна 
инсталация, проект на Сава Цонев, режисьор Петко Манчев, 
композитор Вес Рей, Норвегия – централно фоайе на читалището. 
 
04-08.04. – Школата по спортни танци „Ел Ниня“ гостува в 
Санаториум за физическа активност в гр. Банкя. 
 
09.04. – „Предложение“ по А.П. Чехов , спектакъл на Младежката 
театрална школа „Юлий“ – 19.00 ч., киносалон. 
 
13.04. -  Откриване на художествена изложба на ученици от 45 ОУ 
„К. Величков“ с преподавател по рисуване Виолина Недялкова. 
Представяне на творчеството на детската писателка и поетеса Катя 
Киранова –лекционна зала, 17.30 ч. 
 



15-16.04. – Участие на Вокална група „Незабрава“ във Вокален 
фестивал на читалищните хорове и групи -  Дом на културата 
„Красно село“. 
 

ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО 
 
195 години от рождението на Георги С. Раковски – революционер, 
книжовник, идеолог и стратег на българското национално-
освободително движение и 160 години от излизането на 
„Предвестник горского пътника“ на Раковски – кът  и витрина в 
библиотеката и фоайето; беседи с читатели  и ученици от 
районните училища. 
 
16.04. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в Пролетен 
фестивал „Детска усмивка“ – Независим театър, 10.00 ч. 
 
18.04. – Среща на ученици от Клуба по история при ПГАВТ 
„А.С.Попов“ с Ромина Павлова, защитила докторат на тема: 
„Българското народно читалище“. Беседа за живота и делото на Г.С. 
Раковски – 12.30 ч.,  библиотеката. 
 
19.04. – „Предложение“ по А. П. Чехов – спектакъл на Младежката 
театрална  школа „Юлий“ за учениците от ПГАВТ „А. С. Попов“ – 
14.00 ч. лекционна зала. 
 
20.04. – 140 години от Априлското въстание – Фотоизложба и 
изложба на книги в библиотеката. 
 
20.04. -  Участие на Школата по класически балет „Ева“в Танцов 
фестивал „Млади таланти“ – Дворец на децата, 9.00 ч. 
 
21.04. – Участие на децата от Художествено ателие „З. Зограф“ в 
Обща художествена изложба на детски рисунки от софийските 
читалищни школи по изобразително изкуство – фоайе на театър 
„Сълза и смях“ , 17.30 ч. 
 
27.04. – 150 години от рождението на Пенчо Славейков – поет и 
преводач – кът с негови произведения в библиотеката. 
 



28.04. – Великден и българските традиции – беседа за празника и 
боядисване на яйца с ученици от читалищната школа по 
изобразително изкуство „З. Зограф“ – ателие по рисуване. 

 
 

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

 
01.04. -  „Светът е оцелял, защото се е смял“ – изложба от карикатури 
и книги с хумористична тематика- в библиотеката. 
 
02.04. – Международен ден на детската книга – изложба от нови 
детски книги в библиотеката. 
 
02.04. – Ден на отворените врати – четене на детски книжки в 
библиотеката с презентация на нови издания от фонда на 
библиотеката. 
 
02.04. – Прожекция на филмчета, създадени през учебната година от 
Детското студио по анимация при читалището – в салона на 
читалището. 
 
09.04. – Откриване на фотоизложба по повод Деня на опазване на 
паметниците на културата /13 април/  - в читалището. 
 
09.04. – Участие на балет „Меги денс“ в танцов конкурс за Голямата 
танцова награда на София, организиран от Дом на културата 
„Средец“. 
 
10.04. – 150 години от основаването на българското читалище в 
Цариград – информационен кът. 
 
16.04. – Ден на българската конституция – информационен кът. 
 
20.04. – 140 години от Априлското въстание – информационен кът. 
 
20.04. – Световен ден на планетата Земя – витрина с материали в 
библиотеката. 
 



21-25.04. – Участие на Школата по изобразително изкуство в Общата 
художествена изложба на ССНЧ във фоайето на театър „Сълза и 
смях“. 
 
23.04. – „Ой, Лазаре, Лазаре“ – концерт на лятната сцена пред бл. 9 в 
кв. „Гевгелийски“ по повод Лазаровден и Цветница. 
 
27.04. „Христос воскресе“ – великденска изложба на Школата по 
живопис в Столична библиотека – детски отдел. 
 
27.04. – Изложба „Възкресение“ на Школата по изобразително 
изкуство – рисунки, керамични пана, картички, шарени яйца – в 
читалището. 
 
Участие на балет „Меги денс“ в МФ „Млади таланти“, организиран 
от МОН и Националния дворец на децата. 
 
Участие на балет „Меги денс“ в национален шампионат на 
изкуствата „Утринна звезда“ – София. 
 
27.04. - Участие на школите при читалището в Екохепънинг за 
закриване на пролетната кампания за почистване на София, 
организиран от район „Илинден“ на лятната сцена в парк „Св. 
Троица“. 
 
Участие на Школата по изорбазително изкуство в международния 
конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“. 
 
5,7,8,19,21.04. – Занимания на ателиетата от ДЮРИ по програма 
„Дъга“. 
 
2,9,16,23.04. – Детска еко-занималня – в читалището и в Западен 
парк. 

 
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 

(ул. „Галичник“ № 2) 
 

Всички на празника Цветница и Връбница. Ритуални танци. 
Гостуване в Посолството на Република Виетнам. 
 



Възстановяване „Алеята на славата“ в парк „Св. Троица“. Засаждане 
на дръвчета от именити съкварталци. 
 
Вечер, посветена на оперетното изкуство. 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 
Представяне книгата на белгийския журналист Анри Пиер дьо 
Вестин „В страната на башибозука“, описал трагичните събития по 
вереме на Априлското въстание и запознал с тях европейската и 
световната общност. 
 
Честване на годишнина от рождението на един от основателите на 
съвременната българска индустрия – белгиецът Ернест Солвей, 
построил Захарна фабрика, както и финализиране на идеята за 
поставяне на негов паметник в парк „Св. Троица“. 
 

РАЙОННИ  ПРОЯВИ 
 
22.04. -  „Андерсениада в“Илинден“. Приказно-спортен празник в 
парк „Света Троица“ –  лекоатлетически крос, спортни игри. 
На лятната сцена – театрална миниатюра, детска атракционна 
програма  – 10.00 ч – парк „Св. Троица“. 
  
27.04. – Екохепънинг – закриване на пролетната кампания за 
почистване на София, съвместно с Екобулпак АД и ученици от 
3.СОУ „М. Дринов“ – почистване на парка,  концерт – на лятната 
сцена в парк „Св. Троица“, 10.00 ч. 


