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

Н О Е М В Р И 2017 г.
РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А
НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3)
31.10. - Откриване на изложба – рисунки на ученици от 3 СУ
„Марин Дринов“ с преподавател по рисуване Светлин Николов на
тема: „Златна есен“, посветена на есента и Димитровден – 15.00 ч.,
лекционна зала.
3,4,5.11. – Участие на Школата по спортни танци „ЕлНиня“ във
Втората балканска танцова олимпиада в гр.Белград, РСърбия.
06.11. – Представяне на историческия филм „Илия Цанов –
служебен защитник в процеса срещу Ботевите четници“ пред
ученици от ПГАВТ „А.С.Попов“ – 13.30 ч., библиотеката.
07.11. – 110 години от рождението на Астрид Линдгрен /1907-2002/ шведска писателка – кът и витрина в библиотеката и фоайето на
читалището.
13.11. – Подреждане на изложба с илюстрации по творби на Ран
Босилек на ученици от 43 ОУ „Христо Смирненски“ с преподавател
по изобразително изкуство Лили Чорбаджийска – лекционна зала.

16.11. – Ден на толерантността. Представяне на творчеството за
деца на Катя Кирянова от Благоевград и откриване на ученическата
изложба на 43 ОУ „Хр. Смирненски“. Присъстват: представители на
СО – район „Илинден“, директори и преподаватели от районните
училища и ученици. Гост – Ралица Негенцова – внучка на Ран
Босилек – 16.00 ч.,лекционна зала.
17.11. – 190 години от рождението на Петко Р. Славейков /18271895/ - български поет, публицист, фолклорист и общественик – кът
в библотеката.
19.11. – Концерт на учениците от Школата по Джаз и поп пеене с
вокален педагог Петя Плугчиева в Студио 5 на НДК – 18.00 ч.
21.11. – Въведение Богородично – Ден на християнското семейство и
християнската младеж – „Памет“ – поетично-музикален спектакъл
на Младежката театрална формация „Юлий“ при читалището за
студентите от Факултета по пожарна безопасност към Академията
на МВР – 19.00 ч., лекционна зала.
24.11. Международен ден на мъжа – съвместно с Клуба на младите
дами от ПГАВТ „А.С.Попов“ – 13.30 ч., лекционна зала.
НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/
01.11. - Ден на народните будители - участие на балет „Меги денс“
в концерт на Съюза на танцовите дейци.
02.11. – 120 години от рождението на поета Асен Разцветников
/1897/ - четене на поезия за деца, съвместно с изпълнения на
децата от Школата по вокално изкуство – в салона на читалището.
17.11. – 190 години от рождението на Петко Р. Славейков –
информационен кът в библиотеката.
21.11. – Ден на християнското семейсто. „Да си спомним
християнските традиции с поезия, танци и чаша вино“ – в салона на
читалището.
21.11. – Изложба от детски рисунки на тема: „Мама, татко и аз“.
25.11. – 85 години от рождението на писателя Георги Струмски –
информационен кът в библиотеката.

м. ноември – Участие на балет „меги денс“ в МФИ „Утринна
звезда“ – в гр. Банско.
НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“
/ул. „Галичник“ № 2/
01.11. - Ден на народните будители. „По стъпките на дедите“ –
групово посещение
в града на Гоце Делчев – Кукуш, сега
преименуван в Килхис. Посещение на манастира „Св. Георги“ и
подаряване на икона от България – традиционно годишно събитие
на Клуб „Македония“ при читалището.
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“
/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/
Съвместно с НЧ „Светлина-1925“ – с. Момчилово, Смолянско –
отбелязване Деня на народните будители.
Съвместно с НЧ „Г.С.Раковски-1925“ и 3. СУ „Марин Дринов“ –
откриване на Фотоизложба, посветена на Деня на народните
будители – в лекционната зала на читалището.
РАЙОННИ СПОРТНИ, КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОЯВИ
10.11. – Районно първенство на „Ученически игри 2017-2018 г.“
Срещи по тенис на маса – във физкултурния салон на
ПГХВТ „проф. д-р Г. Павлов“ – 9.00 – 13.00 ч.
16.11.–10.12. –Кампания Дни на толерантността в район
„Илинден“ – четвърто издание, посветено на превенция на
агресията и насилието в училище. Тазгодишната кампания е
организирана в партньорство с Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, НЧ
„Г. С. Раковски – 1925“, 3. СУ „М. Дринов“, 43. ОУ „Хр.
Смирненски“, 45. ОУ „К. Величков“, 113. СУ „С. Филаретов“
24.11. – Районно първенство на „Ученически игри 2017-2018 г.“ .
Срещи по волейбол – във физкултурния салон на
ПГАВТ „А.С.Попов“ – 9.00 – 13.00 ч.

