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Дата Дейност Организатор/Място 

01.04. Международен ден на хумора и птиците. Изложба на фо-
тоси,  рисунки на птици и карикатури – съвместна изява с 

Екоклуб и Журналистически клуб при 
ПГАВТК „А.С.Попов“ 

  
НЧ „Г.С.Раковски-1925“. Фоа-

йе 
 

01.04. „Светът е оцелял, защото се е смял“ изложба от карика-
тури и книги с хумористична тематика. 

НЧ „Роден край-1931“ – 
в библиотеката 

02.04. Международен ден на детската книга.  
Изложба от нови детски книги 

НЧ „Роден край-1931“ – 
  в библиотеката 

02.04. Ден на отворените врати – четене на детски книжки. 
Презентация на нови издания на издателствата „Труд“ 
 и „Фют“. 

НЧ „Роден край-1931“ – 
в библиотеката 

02.04. 210 години от рождението на Х.Кр. Андерсен. 
Детска работилница за илюстрация на любим герой от 
приказка на Андерсен. 

НЧ „Роден край-1931“ 
в библиотеката 

02.04. Прожекция на филмчета, създадени през учебната година 
от Детското студио по анимация при читалището. 

НЧ „Роден край-1931“ 
в салона 

02.04. 
 Откриване изложба „От Цветница до Великден“ на Школата 
по изобразително изкуство при НЧ „Роден край-1931“. 

в сградата на районната ад-
министрация, 

3 ет.фоайе 

04.04. 
 „Ой, Лазаре, Лазаре!“ – празничен концерт по повод Ла-
заровден и Цветница. 

НЧ „Роден край-1931“ 
на естрадата пред бл. 9, 

 
кв. „Гевгелийски“ 

07.04. „Христос Воскресе!“ – великденска изложба на Школата 
по изобразително изкуство при НЧ „Роден край-1931“ 

НЧ „Роден край-1931“ 
в Столична библиотека 

07.04. 
 12.30 ч 

Ученическа тематична образователна програма „Урок по 
родолюбие“ : среща с д-р В. Вълчева, съпруга на писате-
ля Йордан Вълчев. 

НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 
в библиотеката 



 

 

Дата Дейност Организатор/Място 

06.04. 
 18.00 ч 

Концерт на детския танацов състав „Болярка“ по повод 
Лазаровден и Цветница. 

НЧ „Гоце Делчев-1927“ 
в салона 

09.04. 
 13.00 ч 

Великден и българските традиции – беседа за празника и 
боядисване на яйца с учениците от Клуб „Млади дами“ 
при ПГАВТ „А. С. Попов“. 

НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 
лекционна зала 

09.04.  Откриване на Фотоизложба по случай 13 април – Денят 
на опазване на паметниците на културата. 

НЧ „Роден край-1931“ 
в салона 

09.04.  Изложба „Възкресение“  на Школата по изобразително 
изкуство при НЧ „Роден край-1931“ – рисунки, керамични 
пана, картички, шарени яйца. 

НЧ „Роден край-1931“ 
в читалището 

12.04. 
 18.00 ч 

 Представяне новата стихосбирка на Евгения Гешева  
„Циганско лято“. 

НЧ „Гоце Делчев-1927“ 
в салона 

16.04.  Участие на школите при НЧ „Роден край-1931“ в Между-
народен фестивал „Млади таланти“. 

Национален дворец на деца-
та, МОН 

21.04. 
 18.00 ч 

  „Великденско хоро“ – празнична среща  с участието на 
танцов състав „Болярка“. 

НЧ „Гоце Делчев-1927“ 
в салона 

22.04.  Международен ден на Земята -  Фотоизложба на Школата 
по астрономия при НЧ „Г.С.Раковски-1925“. 

НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 
фоайе 

22-23.04.  Участие на Школата по изобразително изкуство при  
НЧ „Роден край-1931“ в Обща художествена изложба. 

ССНЧ, във фоайето на зала 
„Сълза и смях“ 

22-23.04.  Участие на  Художествено ателие „Захарий Зограф“ при 
НЧ „Г.С.Раковски-1925“ в Обща художествена изложба 

ССНЧ, във фоайето на зала 
„Сълза и смях“ 

23.04. 
 12.30 ч 

 Световен ден на водата. Презентация на филм, съвмест-
на изява с Клуба по екология при 
 ПГАВТ „А.С. Попов“. 

НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 
в библиотеката 

23.04.  Участие на художествени състави при НЧ „Г.С.Раковски-
1925“ в празничен концерт.  

ОКИ–Дом на културата „Крас-
но село“ 

25.04. 
9.00-18.00 ч 

 Градски фестивал на вокалните групи при софийските 
народни читалища. НЧ „Г.С.Раковски-1925“ участва с во-
калната група „Незабрава“. 

ССНЧ 
НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 

киносалон 

25.04. 
 Участие на балет „Меги денс“ при НЧ „Роден край-1931“ 
 в Конкурс за Голямата танцова награда на София. 

Съюза на танцовите дейци, 
в Дома на транспортните 

работници 

26.04.  Участие на балет „Меги денс“  при НЧ „Роден край-1931“ 
в Национален шампионат на изкуствата „Утринна звезда“. 

 Централен военен клуб 

28.04.  Участие на Школата по изобразително изкуство при 
НЧ „Роден край-1931“ в Международен конкурс за рисунки 
„Тъпан бие, хоро се вие“. 

 

28.04. 
17.00 ч 

 Проф. Андрей Пантев представя книгата на Петър Кара-
иванов за Васил Левски по спомени на Васил Караиванов,  
първи братовчед на Апостола. 

НЧ „Г.С.Раковски-1925“ 
лекционна зала 

30.04.  Гоцеви тържества – Клуб „Македония“ при НЧ „Гоце Дел-
чев-1927“ организира засаждане на дръвчета в парк „Св. 
Троица“ по повод 112-годишнина от гибелта на патрона на 
читалището – Гоце Делчев. 

НЧ „Гоце Делчев-1927“ 
Парк „Св.Троица“ 



 

 

Дата Дейност Организатор/Място 

30.04.  Съвместно със СМГ „П. Хилендарски“ НЧ „Епископ Й. 
Щросмайер-2009“ организира тържествено отбелязване 
177-годишнина от рождението на Ернест Солвейг –
белгийски учен, политик, индустриалец, построил в края 
на 19 век емблематичната за София Захарна фабрика. 

НЧ „Епископ Й. Щросмайер-
2009“ 

30.04.  
 18.00 ч 

 В навечерието на 6 май – Денят на храбростта и на бъл-
гарската армия – тържествена панихида, поднасяне венци 
и цветя пред Военния паметник в парк „Света Троица“. 

НЧ „Еп.Й. Щросмайер-2009“ 
Парк „Св. Троица“ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

  

   

 
НЧ „Роден край – 1931“ (кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20) 
 
НЧ „Г. С. Раковски – 1925“ (кв. „Св. Троица“, ул. „Варна“ № 3) 
 
НЧ „Епископ Йосип Щросмайер – 2009“ 
 
НЧ „Гоце Делчев – 1927“ (ул. „Галичник“ № 2) 


