СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ“
М А Р Т

2017 г.

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
02.03. - Национален празник на РБългария. Възстановка на събития,
случки, важни исторически моменти в подредена във възрожденски
дух зала. Участват ученици от читалищната актьорска школа
„Юлий“ – сценарий , постановка и режисура Владимир Мастиковлекционна зала, 19.00 ч.
06.03. – Обявяване на тематичен конкурс по рисуване „Здравей,
пролет!“ за децата от Школата по изобразително изкуство „З.
Зограф“.
07.03. – Откриване на изложба от фотоси, изгледи, пощенски
картички на тема: „България и София – минало и настояще“.
Изработка на постоянни нагледни материали, винилки за фоайето
и централните стълби на НЧ „Г.С.Раковски-1925“, съвместна изява с
НЧ „Еп. Й. Щросмайер-2000“ – лекционна зала, 17.00 ч.
13.03. – 140 години от създаване на Българското опълчение –
викторина с ученици от Школата по английски език и музикалната

школа при читалището с награден фонд – ученическа литература
от издателство „Орбел“ – лекционна зала, 13.00 ч.
18.03. – Подреждане на изложба от детски рисунки на тема
„Здравей, пролет!“ и награждаване на отличилите се с „Басни“ на
Крилов – фоайе.
22.03. – Международен ден на водата – презентация по темата от
Екоклуба при ПГАВТ „А. С. Попов“ – библиотеката, 13.00 ч.
27.03. – Международен ден на театъра - театрални етюди в
изпълнение на младежката театрална школа „Юлий“ – камерна
зала, 19.00 ч.
28.03. – 130 години от рождението на поета Димчо Дебелянов –
съвместна изява с Литературния клуб при ПГАВТ „А.С. Попов“ –
библиотеката, 13.00 ч.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
01.03. Участие на Школата по изобразително изкусво в
представенота на 7-мата книжка „Българската народна мъдрост по
света“ на Фондация „Детето и фолклора“ с ил\страции от децата –
Национален дворец на децата.
01.03. – Участие на балет „Меги денс“ в концерта на Съюза на
танцовите дейци по повод 1-ви март – Денят на самодееца.
01-07.03. – Участие на читалището и неговите школи в „Български
дни в Малага“, послучай националния празник на РБългария.
03.03. – Ден на Освобождението на България от османско иго – кът с
материали и фотоизложба по повод 138 години от подписването на
Сан-Стефанския договор – в читалището.
04.03. – 55 години от рождението на Теодосий Спасов – композитор
и фолклорен изпълнител – инфо-кът в библиотеката.

11.03. – Участие на балет „Меги денс“ в гала-концерт , организиран
от Арт сдружение „Утринна звезда“ – театъра в гр. Перник.
17.03. – „Пролетно настроение“ – изложба от детски рисунки и
керамични пана – в читалището.
21.03. – 95 години от рождението на Борис Априлов – инфо-кът в
читалището.
20-31.03. – Презентация на библиотечни материали от фонда на
библиотеката за подготовка на матурите, за кандидат-гимназиални
и кандидат-студентски изпити – в библиотеката .
25.03. – „Благовещение“ – изложба от детски рисунки – в
читалището.
28.03. – 130 години от рождението на поета Димчо Дебелянов –
инфо-кът в библиотеката.
Участие на балет „Меги денс“:
- в Национален фестивал „Орфеева дарба“;
- във Фестивал на изкуствата „Ритъмът в сърцето ми“ – в Дом на
културата „Средец“;
Участие на Школата по изобразително изкуство в VІІ национален
конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ – Кюстендил.
9,10,13,23,24 и 27.03. – Занимания на ателиетата по програма „Дъга“.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
03.03. - Поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите
опълченци.
04.03. – Традиционен шахматен турнир под надслов: „Свобда и
победа“, организиран от Шахматния клуб при читалището между
отбори от районните училища, посветен на 3-ти март –
Освобождението на България от османско иго.

06.03. – 90 години от рождението на писателя Габриел Гарсия
Маркес – литературен кът в библиотеката.
08.03. – Тържество по повод Международния ден на жената под
надслов „Вечната и святата“ – организира Клуб „Весели сърца“ при
читалището.
17.03. – Бенефис на джаз певицата Лени Въркова с участието на
популярни певици от близкото минало Нора Нова, Лиана Антонова
и др. – в салона на читалището.
23.03. – Сбирка на Литературния салон. Среща с поетесата
Маргарита Павлова и представяне на нейна книга с есета – в салона
на читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
Съвестно със СВВП тържествено отбелязване на 3 март.
Съвместно със СВВП отбелязване годишнина от гибелта на майор
Георги Векилски. Ще присъстват негови близки от гр. Хюстън,
САЩ.

