СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ“

М А Р Т 2018 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.02. - „Баба Марта бързала, мартенички вързала“ – изработване на
мартенички от деца от ателие „Захарий Зограф“ за дейците на
културата от Дом за ветерани на културата.
02.03. – Освобождението на България от турско робство – викторина
с ученици от пети клас на 45 ОУ „К. Величков“.
05.03. – Награждаване на отличените ученически есета, посветени
на 140 години от Освобождението на България.
07.03. 8-ми март – Международен ден на жената. Откриване
авторска изложба на Надя Кастелова – художник от ателие
„Захарий Зограф“.
15.03. – Мартенски концерт в Сити Марк център на Школата по
джаз и поп пеене при читалището с вокален педагог Петя
Плукчиева.

20.03. – Обявяване на конкурс по рисуване за ученици от 43 ОУ и
45 ОУ на тема: „12-ти април – Ден на българската авиация и
космонавтика“.
21.03. – „Пролетно настроение“ – обявяване на тематичен конкурс
за възпитаниците на ателието по рисуване „З. Зограф“.
22.03. - Международен ден на водата – презентация на филм по
темата от Еко клуба при ПГАВТ „А. С. Попов“ пред ученици от
районните училища.
Обявяване на литературен конкурс на тема: „Четиримата обесени
книжари – символите на Лъвов мост“ за учениците от Историческия
и Литературния клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ по повод 3-ти март
– Националния празник на Р България.
27.03. – Международен ден на театъра. „Памет“ , спектакъл на
младежката театрална школа „Юлий“ при читалището.
30.03. – Цветница и Лазаровден. Концерт „Цветята в поезията,
музиката и танца“ – с участието на балет „Ева“, изпълнения на
пиано и китара и тематична поезия.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/
01.03. – Участие на Школата по изобразително изкуство в
представянето на седмата книжка „Българската народна мъдрост
по света“ на Фондация „Детето и фолклора“ с илюстрации от
децата.
01.03. – Участие на балет „Меги денс“ в концерта на Съюза на
танцовите дейци по повод Деня на самодееца.
02.03. – Концерт на читалището и неговите школи по повод Деня на
Освобождението на България от турско робство – 3 март – 18.30 ч.
02.03. – Ден на Освобождението на България от турско робство – кът
с материали, фотоизложба и изложба от рисунки по повод 140
години от подписването на Сан-Стефанския мирен договор.

02.03. – 3 март - Световен ден на писателя. Представяне на нови
заглавия от млади писатели – в библиотеката.
06.03. – „Осми март е Ден на мама!“ – работилница за изработване
на картички в ателието по изобразително изкуство.
08.03. – Международен ден на жената – представяне постижения на
жени в политическата, икономическата и социалната сфера в
снимки и публикации.
19.03. – „Пролетта дойде!“ – изложба от детски рисунки и
керамични пана – в читалището.
19-31.03. – Презентация на библиотечни материали от фонда на
библиотеката за подготовка на матурите, за кандидат-гимназиални
и кандидат-студентски изпити – в библиотеката.
22.03. – Международен ден на водата – кът с материали за
състоянието на водата в световен мащаб.
23.03. – „Благовещение“ – изложба от детски рисунки .
Участие на балет „Меги денс“ в:
- квалификациите на Световната купа по танцово изкуство –
Пловдив;
- Националния фестивал на изкуствата „Орфеева дарба“;
- Фестивал на изкуствата „Ритъмът в сърцето ми“ –
Дом на културата „Средец“.
Участие на Школата по изобразително изкуство в Седми
национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ –
Кюстендил.
31.03. – „Цветна работилница“ – за изработване на цветя и цветни
пана с подръчни материали по повод предстоящия християнски
празник Цветница.

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
03.03. – Поднасяне цветя пред паметника на загиналите опълченци.
06.03. - Сбирка на Литературния клуб – среща с писателката Неда
Антонова и представяне на книгата й „Войната свърши в
четвъртък“ – 18.00 ч., в салона на читалището.
08.03. – Тържество по повод Международния ден на жената
–
организира Клуб „Весели сърца“ с участието на танцов състав
„Болярка“ и оркестър „Брависимо“ – в салона на читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Представяне книгата
за деца на писателя Георги Райчев
„Небесният войн“. Писателят е с принос към народните читалища
като инспектор по читалищата към Министерство на народното
просвещение – в лекционната зала на НЧ „Г.С. Раковски-1925“.
Честване на годишнината от Освобождението на България от
турско робство – 3 март, както и годишнина от рождението на
полковник Борис Дрангов, съвместно със СВВП.
СПОРТ
март - Участие на училищни отбори по футбол, волейбол,
баскетбол и тенис на маса в Градско състезание на „Ученически
игри 2017-2018 г.“

март – Участие на футболни отбори от 3 СУ „Марин Дринов“,
43 ОУ „Христо Смирненски“ и 113 СУ „Сава Филаретов“ във
Футболен турнир за „ Купата на Кока-кола 2018 г.“.

