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Вече 58 години читалище

„Искра - 1964“ пръска творчески
искри и запалва поривите към изкуството и познанието у хората не
само в район Красна поляна, но и в
региона, и дори из цялата страна.

Още първите години в читалището започва да раз-

вива дейност неговата библиотека. Днес тя разполага с
богат фонд от
над 14 500 издания художествена,

научна,

учебна и друга
литература,
който постоянно бива обновяван. Последната година акцент бяха българската и детската
литература. Библиотеката разполага със съвременен електронен каталог.
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Важно място в дейността на
читалището заема неговият литера-

турен клуб „Живи думи“. Той
съществува вече над 10 години и има
издадени няколко литературнопоетични сборници.

В клуба се реализират премиери на

нови книги, литературни гостувания
в страната, поетични четения на известни гости-творци на словото, като Георги Константинов, Недялко
Йорданов, Евтим Евтимов, Елена

Алекова, Румен Леонидов и др. През
годините се утвърдиха няколко традиционни поетични срещи – „Вино
и любов”, „На шега и не съвсем”,
Майски премиерни литературни четения, „Будители народни”, Коледни
четения „И роди се млада Бога”.
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Камерната женска вокална формация „Б-фолк“
към НЧ „Искра – 1964“ води
съществуването си от 2018 г.
Създател е нейният художествен ръководител и диригент

Светослав Балтаков. Репертоарът е разнообразен и се
състои предимно от авторска
музика, обработки и аранжименти на популярни народни

песни на диригента Светослав Балтаков.
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Мандолинният оркестър на читалището съществува още от началото на 90-те години на миналия век.
През 2000 г. получава името „Прима визионе“ от тогавашния си диригент Силвия Статкова. От 2018 г. е с нов
диригент - Пламен Маслев, който обогатява репертоара на

оркестъра и камерните му формации
със своите професионални аранжименти на популярна инструментална музика, италиански канцонети, руски романси, пиеси от оригиналния реперто-

ар за мандолина, български народолюбиви и възрожденски песни, стари
градски песни и много други.
Оркестърът и камерните му формации
участват активно в дейността на читалището.
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Читалище „Искра - 1964“
организира и разнообразни

школи и курсове.
Създатели

на

школата по рисуване
са авторитетните художници-педагози Меглена и Никола Шаманови.
От 2022 г. преподавател в школата е художничката
Нана Райчева – опитен и
авторитетен художник. В

школата се предлага и индивидуална подготовка за
кандидатстване в средните
и висши училища.
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Много популярна е школата по китара. Неин
създател е Здравка Божилова, която я води повече от 40
години. От 8 години преподавател в школата е Васил Василев. В курса се изучават паралелно стиловете рок,
блус, джаз, класика и фламенко. Обучението е по класи-

ческа и електрическа китара.
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Преподавател в школата

по

пиано

е Теодора

Шипковенска – професионален музикант и опитен дългогодишен педагог. Много от учениците ни от школата по
пиано успешно продължиха развитието си в музикалното
училище и в Музикалната академия.

Създател на школата по поп и рок пеене е Богдана
Христова. В момента се ръководи от поп изпълнителката
от групата „Трамвай номер 5” Джина Иванова.
Читалище „Искра-1964” предлага и езиково обучение курсове и индивидуални уроци по английски, френски и
гръцки език.
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Читалище „Искра - 1964“ организира

творчески летни работилници за
деца и ученици от начален курс. Заниманията включват работа с декоративна тел, рисуване, апликиране, че-

тене на

при-

казки.

Полагат се грижи и за найвъзрастните - членове на пенсионер-

ски клуб „Здраве“. Той се ръководи
от

проф.д-р

Връбка

Орбецова

и

включва здравна лектория за профилактика и основна ин-

формация за хроничните заболявания, представят се публикации и книги на здравна тематика, реализират се прегледи
и консултации. Реализираха се безплатни скринингови изследвания на диабет и преддиабет, раздадоха се над 500 безплатни глюкомера за кръвна захар. Многобройни бяха и

лекциите за здравословен начин на живот и хранене. От
2017 г. беше създадена и лекторията „Психосоциална подкрепа” с водещ лектор психологът Даниел Троев.
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През последните няколко години по инициатива
на културолога д-р Лора Георгиева читалището започна
активна дейност по кандидатстване и изпълнение на

културни проекти, финансирани от Национален фонд
„Култура“ и по програма „Култура“ на Столична общи-

на.
Първият спечелен проект с име „Любими песни
от миналото за настоящето“ зарадва възрастните обитатели на осем Дома за стари хора в София и региона
със специално подбрани, аранжирани от диригента Пла-

мен Маслев и изпълнени пред тях на живо от квартет
„Прима визионе“ любими стари градски песни, италиански канцонети, руски романси и др.
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Проект „С мандолини
през годините“ проучи историята на мандолинните оркестри в столицата, издаде статия и
цветна брошура (достъпна на
сайта на читалището, секция Издания), беше създаден
Ютюб канал „Мандолинни оркестри. Архив“, на който
могат да се гледат и слушат изпълнения на различни софийски оркестри от миналия век до днес. Бяха създадени
видео лекция от диригента Пламен Маслев и видео кон-

церт на мандолинния оркестър „Прима визионе“ и негови
камерни формации (достъпни на Ютюб канала на мандолинните оркестри).
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Чрез

проект

настоящия

„Творчески искри“ читалището осъществи няколко свои основни инициативи с подкрепата на Национален фонд
„Култура“. Издаде поредния сборник на

литературния

клуб

„Живи

думи“

-

„Отгласи“ (достъпен на сайта на читалището, секция Издания), реализира самостоятелни концерти на „Б-фолк
квинтет“ и мандолинен оркестър „Прима визионе“, които
могат да се гледат в професионален видео запис на Ютюб

каналите на читалището „Iskra 1964” и „Мандолинни оркестри. Архив“.
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