
ПРОГРАМА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗИРАНИ  

ОТ ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2019 Г. 

 

 

 

Месец 
СЪБИТИЕ 

(кратка информация за събитието) 
Oрганизатор/ 

Читалище 

ЯНУАРИ   

06.01.2019 г. 

Йорданов ден - фолклор и традиция, народен обичай  с 

участието на женска певческа група, съвместно с църквата 

„Св.пророк Илия”; 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

14.01.2019 г. 
„Часът на приказките” – четене на български народни 

приказки с ученици при 98 НУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

21.01.2019 г. Бабин ден - народен обичай в кв. Илиянци НЧ „Отец Паисий - 1930” 

21.01.2019 г. Бабин ден – народен обичай в кв. Требич НЧ „Просвета -1919” 

28.01.2019 г. 
„Часът на гатанките”- състезание с участието на ученици 

при 98 НУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

ФЕВРУАРИ   

07.02.2019 г 
Йордан Радичков ”Ние врабчетата ” – беседа с  ученици при 

98 НУ „Св.Св.Кирил и Методий” 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

14.02.2019 г. 
„При мен ела любов”–  вечер посветена на деня на 

влюбените 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

19.02.2019 г. 

Честване на 146 години от обесването на Васил Левски” – 

викторина с участието на ученици при  98  НУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

МАРТ   

01.03.2019 г. 
Концерт по случай деня на самодееца в залата на 

читалището 
НЧ „Съзнание - 1919" 

01.03.2019 г. 
„Ден на мартеничката - Баба Марта”- празник в читалището  

Ден на самодееца – празничен концерт в читалището. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

01.03.2019 г. 
Детско утро ”Баба Марта бързала, мартенички вързала” и  

Концерт за Деня на самодееца 
НЧ „Просвета -1919” 

01.03.2019 г. 
Празник по повод Деня на самодееца - с участие на 

клубовете към читалището 
НЧ „Стилиян Пешев - 

1957” 

03.03.2019 г. 

Тържествено честване на 141 години от Освобождението на 

България от турско робство с богата музикална програма и 

конни състезания в кв. Илиянци 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

08.03.2019 г. 
„Ден на жената“- поздравителен концерт за жените от кв. 

Илиянци 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

19.03.2019 г. 
Ден на детското стихотворение – литературна беседа с 

читатели и ученици. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

АПРИЛ   

15.04.2019 г. „Приказки от цял свят” - беседа с учениците при 98-мо НУ НЧ „Отец Паисий - 1930” 

20.04.2019 г. 
„Лазаров ден” – народен обичай с участието на детска 

певческа група за народни обичай. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

20.04.2019 г. Народен обичай „Лазаруване” в кв. Требич                              НЧ „Просвета -1919” 

21.04.2019 г. 
„Празник на цветята”- изложба-конкурс на цветя  в 

читалището. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

23.04.2019 г. 
„Световен ден на книгата” моя любим литературен герой - 

викторина 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

25.04.2019 г. 
„Велики Четвъртък” народен обичай в кв. Илиянци и 

боядисване на яйца в читалището. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

25.04.2019 г. Великденска работилничка за писани яйца в читалището                            НЧ „Просвета -1919” 

26.04.2019 г. 
Великденски концерт с ДТС  "Боговица" пред  ОКИ 

„Надежда“ 
НЧ „Съзнание - 1919" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ   

06.05.2019 г. 

„Гергьовден” – традиционен събор на кв. Требич, с 

финансовата подкрепа на Столична община. С участие на 

танцови състави от читалището.  

СО-Район „Надежда“ 

НЧ „Просвета -1919” 

09.05.2019 г. 

 09.05.– „Часът на баснята с Езоп, Лафонтен и Стоян 

Михайловски”- литературно четене с участието на ученици 

при 98 НУ 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

09.05.2019 г. 
„Св. Николай” летни –  празник в кв. Илиянци съвместно с 

църква „Св. пророк Илия”   
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

16.05.2019 г. 
„Вечните песни на България-Върви народе възродени”- 

празник в читалището с ученици от 98 НУ. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

11.05.2019 г. 

Концерт по случай Деня на Кирил  и Методий с ДТС 

"Боговица" пред магазин Била, ж.к. Надежда, метростанция 

Хан Кубрат 

НЧ „Съзнание - 1919" 

24.05.2019 г. 

Ден на славянската писменост и култура  - празничен 

концерт в кв. Илиянци с участието на ДТЮС„Илиянче”  в 

98-мо НУ 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

23.05.2019 г. 

Празничен юбилеен концерт в залата на Кинотеатър 

"Освобождение" по повод 100 години НЧ „Съзнание-1919” 

и 100 години НЧ „Просвета -1919“ 

НЧ „Съзнание - 1919" 

НЧ „Просвета -1919” 

24.05.2019 г. 
Тържествен концерт  на ВИГ по повод на 24 май в читалище 

„Ст. Пешев-1957“, кв. Триъгълника. 
НЧ „Стилиян Пешев - 

1957” 

25.05.2019 г. 

Деня на славянската писменост и култура – отворени врати 

в читалище „Искра-1954“, кв. Лев Толстой за запознаване с 

книжния фонд и изложба на ръкоделия на самодейния 

колектив за опазване на народното творчество 

НЧ „Искра -1954” 

29.05.2019 г. 
„Детско утро” под мотото „ Безопасна ваканция 2019“ с 

участие на учениците от 1 клас в 98-мо НУ, кв. Илиянци 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

31.05.2019 г. 
Празничен концерт на учениците от ДМШ по случай края 

на уч. година в читалище „Съзнание-1919“ 
НЧ „Съзнание - 1919" 

ЮНИ   

01.06.2019 г. Ден на детето – детско утро за децата от кв. Требич НЧ „Просвета -1919” 

01.06.2019 г. 
Ден на детето –  изложба на рисунки в салона на 

читалището 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

02.06.2019 г. „Ден на Ботев ” НЧ „Отец Паисий - 1930” 

01.06.2019 г. 
Ден на детето – празник за децата с фокуси и магии от Шоу 

„Корли“ 
НЧ „Стилиян Пешев - 

1957” 

01.06.2019 г. 

Ден на детето – забавно четене на книжки  с децата от 

квартала 

Концерт в Северен парк с всички колективи към 

читалището 

НЧ „Искра -1954” 

02.06.2019 г. 
Ден на Ботев- празник в памет на патрона на читалището, 

среща с близки на Ст. Пешев и жители на квартала. 
НЧ „Стилиян Пешев - 

1957” 

29.06.2019 г. 
Фолклорно надиграване на клубовете по народни танци в 

район Надежда в Северен парк 
НЧ „Съзнание - 1919" 

Юни 

Вечер на НЧ“Свобода-1955 – „Да се хванем за ръце, да 

направим весело хорце“ – концерт в Северен парк с участие 

на школите и колективите при читалището. 

НЧ„Свобода - 1955” 

Юни 

Спектакъл „ Приключенията на храбрият капитан Васко 

Василев“ в залата по изкуства към читалището  с участието 

на Музикален театър „Надежда“ 

НЧ„Свобода - 1955” 

ЮЛИ   

09.07.2019 г. „Европейски ден на шоколада” фотоизложба и игри НЧ „Отец Паисий - 1930” 

АВГУСТ   

02.08.2019 г. 
„Илинден” - Празник на кв. Илиянци -традиционен събор на 

квартала, с финансовата подкрепа на Столична община 
СО-Район „Надежда“ 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕПТЕМВРИ   

04.09.2019 г. 
„134 години от Съединението на България –достъп до фотоси и  

книги  
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

17.09.2019 г. 

Традиционен „Рок маратон Надежда и приятели“ в Северния парк, 

посветен на празника на гр. София под надслов: „За един по-

красив свят без дрога и насилие”. С финансовата подкрепа на 

Столична община  

СО-Район „Надежда“ 

НЧ „Съзнание - 1919" 

20.09.2019 г. „Викторина по повод Деня на независимостта на България”  НЧ „Отец Паисий - 1930” 

26.09.2019 г. 
„133 години от рождението на Ран Босилек” – достъп до кът с 

книги 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

ОКТОМВРИ   

04.10.2019 г. 

Откриване на Новата учебна година 2019-2020 г. в 

читалището и 

Викторина с учениците от І клас на анималистична тематика 

по случай „Международния ден в защита на животните” 

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

24.10.2019 г. 
„Хитър Петър” на Сава Попов - литературно четене  и 

свободен достъп до кът с книги 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

26.10.2019 г. 
„Димитровден” –началото на зимните празници, обреди и 

обичаи. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

НОЕМВРИ   

01.11.2019 г. 

Празничен концерт в читалището посветен на деня на 

народните будители, с участието на ученици от ДМШ по 

пиано и китара., 

НЧ „Съзнание - 1919 г." 

01.11.2019 г. Ден на Народните будители - съвместна изява с 98 НУ НЧ „Отец Паисий - 1930” 

01.11.2019 г. 
Концерт по случай Деня на Народните будители и среща с 

писател в читалището.  
НЧ „Просвета -1919” 

14.11.2019 г. 

„Пипи Дългото чорапче” отбелязване на 112 год. от 

рождението на Астред Линдгрен”  – свободен достъп до кът 

с детски книги в библиотеката.    

НЧ „Отец Паисий - 1930” 

21.11.2019 г. 
Ден на християнското семейство в църквата „Св. Пророк 

Илия” 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

ДЕКЕМВРИ   

04.12.2019 г. 
„Приказен свят” – 90 години от написването на сборника, с 

автор Ангел Каралийчев” – с ученици от 98НУ  
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

16.12.2019 г. 
„Приказки по телефона” на Джани Родари - литературно 

четене. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

21.12.2019 г. 
„Баница с късмети ”– Кледен концерт  за жителите на кв. 

Илиянци 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

20.12.2019 г. 
Коледен концерт в читалището, с участието на децата от 

школите 
НЧ „Съзнание - 1919" 

25.12.2019 г. 
„Коледуване”– народен обичай с участието на детска 

коледарска група за жителите на квартала от 10.00 ч. 
НЧ „Отец Паисий - 1930” 

Декември 

„Коледен калейдоскоп“ – концертна програма на 

колективите при „НЧ Свобода - 1955“.- в  залата по 

изкуствата на читалището в Надежда 4 част 

НЧ „Свобода - 1955” 

Декември 
Коледен концерт, Народен обичай “Коледуване“ и  „На 

греяно вино и кръшно хоро“ – празник на открито 
НЧ „Просвета -1919” 

Декември 
Новогодишна дискотека в салона на читалището с 

участието на ВИГ 
НЧ „Стилиян Пешев - 

1957” 

Декември Коледен празник в читалище „Искра“ НЧ „Искра -1954” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата е отворена за допълнения, като за всяка промяна - дати и място на провеждане на 

културните прояви., читалищните ръководства ще уведомяват писмено СО район „Надежда”.  

 


