
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Д Е К Е М В Р И    2016 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
01.12. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в конкурса 
„София твори“ – Дом на културата „Средец“. 
 
03.12. – Конкурс по рисуване на коледна тема: „Падат пухкави 
снежинки“ за децата от Школата по изобразително изкуство 
„Захарий Зограф“ – изложба във фоайето  на читалището. 
 
07.12. – 160 години от рождението на Фран Гундрум-Ориовчанин, 
преводач на романа „Под игото“ на Иван Вазов на хърватски, по 
повод спонсорирана от БЧК пощенска марка с лика на преводача – 
Национален съвет на БЧК. 
 
10.12. – Участието на Школата по класически балет „Ева“ и Школата 
по спортни танци „Ел Ниня“ в благотворителен концерт „В помощ 
на Дени“ – Бизнес център. 
 
12.12. – 125 години от рождението на  писателя Константин 
Петканов  - кът и витрина в библиотеката. 



17 и 18.12. – Участие на Школата по класически балет „Ева“ в Зимен 
фестивал „Сребърна звезда“ – Модерен театър. 
 
19.12. – Коледен концерт с участието на Вокална група „Незабрава“ 
с ръководител Банко Банков в НЧ „Напредък-1895“ – гр. Радомир“. 
 
20.12. – Демонстрация на Елена Вакареева – танцьор и ръководител 
на Школата по спортни танци при читалището в Националния 
център по природосъобразен начин на живот и водолечение в  
гр. Банкя. 
 
21.12. – Годишна коледна продукция на Музикалната школа при 
читалището с участието на учиници от класа по пиано с 
преподавател Теодора Драганова, от класа по китара с преподавател 
Банко Банков и класа по китара с преподавател Милен Джуров, от 
класа по ударни инструменти с преподавател Венцислав Арсов – 
лекционна зала. 
 
21.12. – Коледен концерт на читалищната школа по джаз и поп 
пеене с вокален педагог Петя Плугчиева – Сити Марк център за 
изкуство. 
22.12. – Коледно тържество „Добре дошъл, Дядо Коледа!“ с най-
малките балерини от Школата по класически балет „Ева“ – балетна 
зала „Клара“. 
22.12. – „Зимна приказка“ – коледно тържество за децата от 
Обединената школа по изкуствата при читалището – лекционна 
зала. 
 

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

 
1,2,8,9.12. -  Провеждане на редовни занимания на ателиетата по 
проект ДЮРИ „Мъдростта на народа ни – приятели чрез фолклор и 
изкуство“ – в читалището, в 3 СУ „Марин Дринов“  и  в 113 СУ 
„Сава Филаретов“. 
 
01.12. – Участие на балет „Меги денс“ в благотворителния концерт 
за Детската градина с деца с логопедични проблеми – Дом на 
културата  „Красно село“, зала 2, 18.30 ч. 
 



08.12. – Предколедна изложба с рисунки на участниците в проект 
ДЮРИ от читалището, от 3 СУ „М. Дринов“ и от 113 СУ „С. 
Филаретов“. 
 
08.12. – Участие на Школата по вокално изкуство в коледен концерт 
съвместно с оперни певци от РПолша – в Полския културен център. 
 
09.12. – Световен ден на планината /11 декември/ - фотоизложба в 
читалището. 
 
12.12. – Отбелязване Деня на занаятите /12 декември/ с кът с 
материали. 
 
12.12. – Коледна изложба от детски рисунки, керамични пана и 
декоративни дъски – в читалището. 
 
13.12. – Изложба „Рождество“ на Школата по изобразително 
изкуство в Столична библиотека – детски отдел – откриване 18.30 ч. 
 
16.12. – Участие на балет „Меги денс“ в Коледен концерт на 
Сдружението на танцовите дейци – Дом на културата „Средец“. 
 
19.12. – „Коледна магия“ – фотоизложба и кът с материали за 
коледните обичаи. 
 
21.12. – Коледно тържество за децата от школите при читалището. 
 
 

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

 
19-23.12. -  Коледни празници – концерти и поседоци, детски 
тържества –  в салона на читалището. 
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 

Отбелязване на годишнина от рождението на генерала от пехотата  
Данаил Николаев. 
 
Отбелязване годишнина от  подвига на Димитър Списаревски. 


