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

М А Р Т

2016 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
01.03.- „Баба Марта бързала…“ – беседа за символиката на
мартеницата пред децата от читалищните школи - в библиотеката.
02.03. – 3-ти март – Национален празник на България – отчитане на
резултатите и награждаване на отличените творби от конкурса по
рисуване на тема: „С България в сърцето“ с ученици от 3.СОУ „М.
Дринов“ – лекционна зала, 12.30 ч.
07.03. - Откриване на обща авторска изложба на картини на
художнички – любителки от Ателие „Захарий Зограф“ – лекционна
зала, 11.00 ч.
07.03. – Среща на жени – творци, работещи и живеещи в район
„Илинден“ по повод 8-ми март – Международния ден на жената –
лекционна зала, 14.30 ч.
09.03. – 90 години от рождението на поета Иван Давидков – Ден,
посветена на поезията му, съвместно с Поетичен клуб при ПГАВТ
„А.С.Попов“ - библиотеката, 12.30 ч.

10.03. – Представяне на 4-ти том от тетралогията на Лалка
Бенгюзова, съвместна изява с НЧ „Н.Й. Вапцаров“, Благоевград.
10.03. – Участие на ВГ „Незабрава“ в „Ден на прошката“,
организиран от ОКИ „Красно село“.
18.03. – „Пролетно настроение“ – тематичен конкурс по рисуване.
Подреждане на изложба и награждаване на отличените деца от
Школата по изобразително изкуство „З. Зограф“ при читалището.
21.03. – 95 години от рождението на Борис Априлов –детски писател
и сценограф – информационен кът в библиотеката.
21.03. – Участие на ВГ „Незабрава“ и Ц. Андреева с авторска поезия
в пролетен концерт, организиран от НЧ „Г. Бенковски-1911“.
22.03. – Световен ден на водата – презентация на филм, съвместна
изява с Клуба по екология при ПГАВТ „А. С. Попов“ – лекционна
зала, 12.30 ч.
27.03. – Международен ден на театъра – постановка на читалищната
младежка театрална школа „Юлий“ – „Предложение“ по А.П.Чехов
– камерна зала, 19.00 ч.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
01.03. – Участие на Школата по изобразително изкуство в
представянето на седмата книжка от поредицата „Българската
народна мъдрост по света“ с детски илюстрации на Фондация
„Детето и фолклора“ - в Националния дворец на децата.
01.03. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт, организиран от
Съюза на танцовите дейци по повод Деня на художествената
самодейност – в Дома на транспортните работници.
03.03. – Ден на Освобождението на България от османско иго – кът с
материали и фотоизложба по повод 138 години от подписването на
Сан-Стефанския мирен договор.

04.03. – 55 години от рождението на известния български
фолклорен изпълнител и композитор Теодосий Спасов.
18.03. – „Пролетно настроение“ – изложба от детски
керамични пана – в читалището.
21.03. – 95 години
информационен кът.

от
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–

21-31.03. – Презентация на библиотечни материали от фонда на
библиотеката за подготовка за матурите, за кандидат-гимназиални
и кандидат-студентски изпити – в библиотеката на читалището.
25.03. – „Благовещение“ – изложба от детски рисунки – в
читалището.
Участие на балет „Меги денс“ в Национален фестивал „Орфеева
дарба“.
Участие на Школата по изобразително изкуство в Седми
национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“,
Кюстендил 2016 г.
8,10,11,21,22,24.03. - Занимания на ателиетата по Програма „Дъга“.
5,12,19,26.03. – Детска еко-занималня – в читалището и в Западен
парк.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
„Сирни заговезни“ – разговор с ученици от 43 ОУ „Хр.
Смирненски“ на тема: „Да възродим българските празници“ – в
салона на читалището.
Клуб
„Македония“
при
читалището
организира
вечер
„Незабравимите“, посветена на поезията на Христо Смирненски – в
салона на читалището.

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
Представяне книгата на големия хърватски приятел на България
Иван Хоич „Княжество България“ и запознаване с неговия живот и
творчество.
Отбелязване годишнина от рождението на един от най-успешните
кметове на София Димитър Петков, започнал цялостната промяна
на града ни.
Честване на 3-ти март – Националния празник на РБългария.
Честване рождението на полковник Борис Дрангов, както и на
знаменосеца на Самарското знаме Никола Корчев – първи
локомотивен машинист в България.
СПОРТНИ ПРОЯВИ
Участие на училищни отбори по футбол, хандбал, волейбол и тенис
на маса в Градското състезание на „Ученически игри 2015-2016 г.“
19-27.03. – Участие на футболни отбори от 3.СОУ „М. Дринов“, 113.
СОУ „С. Филаретов“ и 43. ОУ „Хр. Смирненски“ в Градски турнир
за „Купата на Кока-кола 2016 г.“.

