
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

М  А  Й    2017 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                            (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
03.05. -  Откриване на художествена изложба „Пролет – лято“ на 
Лъчезар Ночев, художник от Ателие „Захарий Зограф“ – 17.00 ч., 
лекционна зала. 
04.05. – Литературно-музикална програма с участие на 
читалищната вокална група „Незабрава“, Ц. Андреева – авторска 
поезия и Даниел Деянов – естраден изпълнител – 18.30 ч., Дом на 
културата „Дружба“. 
08.05. – Ден на БЧК и Червения полумесец – кът и витрина – 
лекционна зала. 
08.05. – Отчитане на резултатите и награждаване на отличените 
литературни творби от втория конкурс на БЧК на тема: „По пътя на 
първите – духовност и добротворчество. Васил Друмев 
/Митрополит Климент/ - първият председател на БЧК“ – 15.00 ч, 
СО на БЧК. 
09.05. – Ден на Европа – витрина с тематични материали във 
фоайето на читалището и в библиотеката. 
09.05. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в 
Културната програма на Фондация „Детето и фолклора“ – 14.00 ч., 
лятна сцена, парк „Св. Троица“. 



11.05. – Празник на Св.Св. братя Кирил и Методий – витрина с 
фотоси. 
Ден на библиотекаря – включване в традиционното тържествено 
шествие. 
11.05. – Театрална постановка „Предложение“ по А.П. Чехов на 
Младежката театрална школа „Юлий“ – 19.00 ч., киносалон. 
13.05. – Участие на Школата по китара с ръководител Банко Банков 
във Фестивал-конкурс за инструменталисти, възпитаници на 
детските музикални школи при софийските читалища – 10.00 ч., 
НЧ „Акад. Андрей Стоянов-2003“. 
15-21.05. – Младежката театрална школа „Юлий“ участва във 
Фестивал на комедията в гр. Тополовград с постановката 
„Предложение“, режисьор Владимир Мастиков. 
16.05. – Участие на Школата по спортни танци „Ел Ниня“ в концерт 
– гр. Банкя, Център за гладолечение и природна медицина. 
20.05. – 70 години от създаването на Двореца на децата. Участие на 
класически балет „Ева“ в празничния концерт. 
24.05. – Кът и витрина с материали по повод Деня на Славянската 
писменост и на българската просвета и култура. 
24.05. – Полагане на паметна плоча на Илия Цанов, съдебен 
защитник на Ботевите четници на фасада на окръжния съд във 
Видин. Съвместна изява на Адвокатската колегия-Видин, НЧ „Еп. Й. 
Щросмайер-2009“ и НЧ „Г.С.Раковски-1925“, Ц. Андреева – секретар 
на читалището, участва с авторско стихотворение , посветено на 
Илия Цанов. 
27.04. – Участие на класически балет „Ева“ и школата по спортни 
танци „Ел Ниня“ във Фестивал на танцовото изкуство, организиран 
от ССНЧ – 10.00 ч., НЧ „Аура“. 
30.05. – Открит урок на най-малките балерини от школата по 
класически балет „Ева“ – 17.30 ч., зала „Клара“; 
Открит урок на  балерините /напреднали/  от  школата по 
класически балет „Ева“ – 18.30 ч., зала „Клара“; 
30.05. –  Постановка „Като мимолетно видение“ на Младежката 
театрална школа „Юлий“ – 19.00 ч., киносалон. 
 

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

 
04.05. -  Участие на балет „Меги денс“ в концерт, организиран в 
памет на Гоце Делчев – Дом на синдикалните работници, 19.00 ч. 



09.05. – Ден на Европа – фотоизложба за ЕС и кът с информация за 
европейски проекти за младежта и децата. 
11.05. – Св.Св. Кирил и Методий – поднасяне на цветя пред 
паметника на светите братя пред НБКМ. 
13.05. – Участие на школата по вокално изкуство във Фестивала за 
вокално майсторство, организиран от ССНЧ. 
14.05. – Участие на школата по пиано във Фестивала на 
инструменталното изкуство, организиран от ССНЧ в НЧ „Акад. А. 
Стоянов“. 
14.05. – Международен ден на музеите – витрина за музеите в гр. 
София и посещение на Природо-научния музей с децата от детския 
еко-клуб и школите при читалището. 
22.05. – Изложба с рисунки на тема „24 май - Ден на Славянската 
писменост и на българската просвета и култура“ – в читалището. 
23.05. – Концерт с изложба от рисунки по повод 24 май в рамките на 
проект „Детско-юношеска работилница за изкуство“ по програма 
„Дъга“ – 18.30 ч., лятна сцена, парк „Света Троица“. 
м. май – Участие на школата по изобразително изкуство в 
Националния конкурс „Мъдростта на народа ни“ на Фондация 
„Детето и фолкора“. 
м. май – Участие на школата по изобразително изкуство в 
Националния конкурс „Звезди обсипят свода небесен“, 
организиран от НЧ „Хр. Ботев“. 
26 и 29.05. – Пленери на школата по изобразително изкуство на 
тема: „Лятото и игрите ни зоват“. 
27.05. – Участие на балет „Меги денс“ във Фестивала на танцовото 
изкуство, организиран от ССНЧ – в НЧ „Аура“. 
31.05. – Официално закриване на учебната година за школите и 
курсовете – продукция на школите с награди и детски празник. 
11,12,15,19,22.05. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“. 

 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“ 
(ул. „Галичник“ № 2) 

 
06.05. -  Отбелязване Деня на храбростта и на българската армия. 
Клуб „Македония“ организира среща с видни политици от ВМРО – 
18.00 ч., в салона на читалището. 
 



16.05. – Вечер, посветена на акад. Григор Велев по повод издаването 
на неговата трилогия по Македонския въпрос, организатор Клуб 
„Македония“ – 18.00 ч., в салона на читалището. 
 
23.05. – По повод 24 май – Денят на Славянската писменост и на 
българската просвета и култура сбирка на Клуба на културните 
дейци. Слово ще произнесе поетът Румен Леонидов – 18.00 ч., в 
салона на читалището. 
 
25.05. – Традиционна среща на учениците от класа на заслужилата 
учителка Йорданка Леонидова – от 8А клас на 43 ОУ „Хр. 
Смирненски“. Сред тях са известни личности като Йорданка 
Христова, Румен Леонидов, Евгения Гешева и др.  
 

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

 
Отбелязване  Деня на Европа. 

Съвместно с 3 СУ „Марин Дринов“ отбелязване Деня на 
Славянската писменост и на българската просвета и култура. 
Съвместно с Висшия адвокатски съвет на Община Видин и НЧ „Г.С. 
Раковски-1925“ – откриване на паметна плоча във Видин на Илия 
Цанов – адвокат на Ботевите четници. 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

04.05. -  По повод 6 май – Денят на храбростта и на българската 
армия – поднасяне на венци и цветя пред Военния паметник в парк 
„Света Троица“ – 11.00 ч., лятна сцена в парк „Света Троица“. 
 
09.05. – По повод 9 май – Денят на Европа – Културна програма на 
Фондация „Детето и фолклора“ в изпълнение на Проект „Нови 
партньорства и добри европейски практики за обогатяване 
културния живот на район „Илинден“ – 14.00 ч., лятна сцена в парк 
„Света Троица“. 
 
22.05. – По повод 17 май – Денят на българския спорт – Културно-
развлекателна програма „Детска усмивка“ – детски музикален 
спектакъл със специалното участие на композитора Хайгашот 
Агасян – 11.00 ч., лятна сцена в парк „Света Троица“. 



23.05. – По повод 24 май – Денят на Славянската писменост и на 
българската просвета и култура – „България през детските очи“ – 
концерт, изложба и прожектиране на анимационни филмчета 
представят участниците в проект „Работилница „Мъдростта на 
народа ни“ по Програма „Дъга“, организатор НЧ „Роден край-1931“ 
– 18.30 ч., лятна сцена „Парк Света Троица“. 
 


