СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“
РАЙОННА ПРОГРАМА „КУЛТУРА И СПОРТ“
Н О Е М В Р И 2016 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
02.11. - По повод Деня ня народните будители и 200 години от
рождението на екзарх Антим Първи – беседа пред ученици от
Историческия клуб при ПГАВТ „А.С.Попов“ – 13.30 ч., в
библиотеката.
02.11. – 85 години от рождението на проф. Николай Генчев – кът и
витрина в библиотеката.
07.11. – Откриване на самостоятелна изложба на Надя Кастелова от
Ателие „Захарий Зограф“ с участието на Вокална група
„Незабрава“ – 15.30 ч., лекционна зала.
09.11. – Международен ден на мъжа – съвместно с Клуба на младите
дами при ПГАВТ „А.С. Попов“ викторина и любопитна
информация за празника – 13.30 ч., лекционна зала.
19.11. – Нощ на театрите. Младежта театрална формация
„Юлий“при читалището представя спектаклите по пиеси на

А.П.Чехов „Предложение“ и „Годеник и дядо“ – 19.00 ч., киносалон
– вход свободен.
21.11. – Въведение Богородично – ден на християнското семейство и
християнската младеж. Беседа по темата от свещенослужител от
храм „Света Троица“ пред ученици от 33 ЕГ „Света София“ –
13.30 ч., лекционна зала.
21.11. – Ценцерушка Андреева – секретар на НЧ „Г.С.Раковски-1925“
гостува с авторска поезия в НЧ „Г. Бенковски-1911“ с участието и на
Даниел Деянов – поп изпълнител и Вокална група „Незабрава“ при
НЧ „Г.С.Раковски-1925“ – 18.30 ч.
26.11. – 125 години от рождението на Васил Гендов – актьор,
режисьор и драматург, един от създателите на българското кино.
Дискусия на участниците в Младежката театрална школа „Юлий“
и Велислава Арнаудова – сценарист, режисьор и постановчик –
10.00 ч., киносалон.
НЧ „РОДЕН КРАЙ - 1931“
(кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20)
01.11. – Ден на народните будители. Участие на балет „Меги денс“ в
концерт, организиран от Съюза на народните читалища и по повод
160 години читалищно дело в България – 19.00 ч., НДК, зала 1.
21.11. – Ден на християнското семейство - представяне на книга с
концертна програма – 18.00 ч., в салона на читалището.
21.11.- 145 години от рождението на композитора Панайот Пипков
/1871-1941/, автор на химна „Върви, народе възродени!“ –
информационен кът в библиотеката.
Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Утринна зора“ в гр. Банско.
Занимания на ателиетата по проект „Дъга“ – в 3.СУ „М.Дринов“,
в 113.СУ „С. Филаретов“ и в НЧ „Роден край-1931“.

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-1927“
(ул. „Галичник“ № 2)
01.11. - Ден на народните будители. Концерт и награждаване на
деятели на културата от района – 18.00 ч. в салона на читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“
Отбелязване Деня на народните будители и организиране на
конференция на тема: „Значението на чуждестранните приятели на
България за нейното развитие и имат ли те място като наши
народни будители?“.
Отбелязване годишнина от рождението на д-р Франьо Рачки –
хърватски научен и духовен деец, сподвижник на епископ Й.
Щросмайер и автор на книгата „История на България“.
Отбелязване годишнина от смъртта на Продан Тишков – Чардафон
Велики, активен участник в събитията по време на Съединението.
СПОРТ
25.11. - Районно първенство на „Ученически игри 2016-2017 г.“ –
срещи по волейбол между училищни отбори – във физкултурния
салон на 3.СУ „Марин Дринов“, 9.00 – 13.00 ч.

