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    СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                   
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 
 

М А Р Т  -  2 0 2 3 г. 
 
 

04.03., 11.03., 18.03. и 25.03.2023 г. (съботи) – 10:00 ч. 
Западен парк 

Лекоатлетическо бягане за възрастни 
Организатори: Гражданско сдружение „5 км Парк БГ“ и XL kmrun 

 
 

21.03.2023 г. – 14:00 ч. 
НЧ „Гоце Делчев – 1927“ 

Поетично-музикален ден на поезията – среща на млади поети с утвърдени 
имена от Литературния салон при НЧ „Г. Делчев – 1927“ 

(посветен на Международния ден на поезията) 
Организатор: Районна администрация „Илинден“ в партньорство с НЧ „Г. Делчев – 1927“ 

 
 

21.03.2023 г. – 10:00 ч. 
3. СУ „Марин Дринов“ 

Куклен театър – превенция на агресията и насилието в училище 
(посветен на Международния ден на кукления театър) 

Организатори: МКБППМН и Районна администрация „Илинден“ 
 
 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
(ж.к. „Света Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 

 
01.03. – 10:00 ч. - Лекционна зала. Баба Марта. Честване на български празник  
с ученици от читалищните учебни школи и ученици от 4. клас на частна 
немска гимназия „Веда”, автори на мартенички от естествен материал - вълна. 
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01.03. – Ден на художествената самодейност – поздравления на всички 
художествени състави в деня на репетициите. Връзване на мартенички.                                                      
01.03. – Библиотека, фоайе – кът и витрина. Изложба на тематични фотоси 
по повод националния празник на Република България – 3. март. 
01.03. – 18:00 ч. - Лекционна зала. 3. март - Национален празник на 
България. Патриотичен, музикално-поетичен рецитал на актрисата Юлия 
Арнаудова пред читалищни членове.  
06.03. – 13:00 ч. - Лекционна зала. „3. март - ден на българското 
Освобождение”. Съвместна изява с 33 ЕГ „Света София”, Регионален 
исторически музей и НЧ „Г. С. Раковски - 1925”. Презентация  и викторина, 
посветени на Освобождението пред ученици от 8.,9. и 10. клас на езиковата 
гимназия. 
09.03. – 18:00 ч. Лекционна зала. Осмомартенски поздрав - концерт с 
участието на читалищната Детска вокална група с вокален педагог Владислава 
Кръстева.                              
18.03. – 1:00 ч. - Лекционна зала. Честване на 21 години от създаването на  
читалищата актьорска школа „Юлий” с ръководител Велислава 
Арнаудова. Етюди и кинопрожекция. 
 
20.03. Фоайе – „Здравей, пролет!”. Тематична изложба на рисунки на децата 
от читалищното ателие „Захарий Зограф”.             
20.03. - Лекционна зала. Подреждане на изложба с платна на стари 
архитектурни сгради  от Загреб. 
23.03. – 17:00 ч. - Лекционна зала. Представяне на авторските стихосбирки 
„Живея” и „С дъх дафинен” на доц. Златко Павлов, преподавател по 
актьорско майсторство в Югозападен университет, гр. Благоевград. 
25.03. - II етаж, зала 210 на НЧ „Г. С. Раковски - 1925”. Официална церемония 
по откриване на Хърватско – българския културен център. Присъстват Н. Пр. 
Ясна Огняновац, посланик на Република Хърватия в България и официални 
гости и партньори на НЧ „Г. С. Раковски – 1925” и ГС „Епископ Йо. 
Щросмайер”. 
30.03 – 19:00 ч. – Киносалон. По повод Международния ден на театъра – 
представление на младежка театрална школа  „Юлий” при читалището.           
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
(ж.к. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 2) 

 
01.03.  – „Баба Марта бързала...” – изложба „История на мартеницата” и базар 
на мартенички, изработени в работилница „Сръчковци”.                                                                                                 
02.03. – Литературно четене с децата от школите при читалището по повод 
Деня на освобождението на България от турско робство  3-ти март .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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02.03. - 3-ти март – Библиотека. Ден на освобождението на България от 
турско робство. Кът с мат-ли, фотоизложба и изложба от рисунки по повод 
145 години от подписването на Сан- Стефанския мирен договор.  
02.03. – Световен ден на писателя - 3-ти март. Представяне на нови заглавия 
от български писатели в библиотечния фонд – онлайн и в библиотеката. 
04-05.03. – Участие на балет „Меги Денс” и W squad by Megi Dance в НТФ Elite 
Dance Championship – гр. Перник.  
08.03. – „Мила мамо!” - работилница за изработване на картички и подаръчета 
в ателиетата по изобразително и приложно изкуство.                                                                                                                                                                                                                                                       
08.03. -  Световен ден на жената. Представяне на постиженията на жените в 
политическата, икономическата и социалната сфера в снимки и публикации – 
онлайн и в библиотеката.      
21.03. – „Пролетно настроение” – изложба от детски рисунки, керамични 
пана, рисувани дъски, апликации – в  читалището; онлайн – в сайта и във ФБ-
страницата на читалището.  
21-31.03. - Презентация  на  библиотечни  материали  от  фонда  на  
библиотеката за подготовка  за  национално външно оценяване, матурите, 
кандидат-гимназиални  и  кандидат- студентски изпити – в  библиотеката  на  
читалището.                                            
22.03. - Международен ден на водата – кът с материали за състоянието на 
водата в световен мащаб, защо е важно да пием чиста вода и как да си я 
осигурим.  
23.03. – „Благовещение” – изложба от детски рисунки – в читалището и 
онлайн.  
31.03. - Среща с творчеството за деца на Анита Тарасевич – Дойнова – по повод 
предстоящия Международен ден на детската книга – 2. април. 

 
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
(ул. „Галичник“ № 2) 

 
01.03. - Празник на почитателите на книгата. По традиция всеки читател в 
библиотеката ще бъде дарен с мартеница и цвете. 
 
03.03. – Клуб „Македония“ отбелязва Националния празник 3. март – 
сбирка и групово посещение на паметника на загиналите опълченци за 
свободата на България. 
 
10.03.  -  „Микрофонът е ваш“ - сбирка на клуб „Весели сърца“ по случай  8. 
март - Международния ден на жената.       
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21.03. - Ден на поезията – Поетично-музикална среща на Литературния салон 
към читалището с деца – поети от районните училища, организирана 
съвместно с Район „Илинден“ по случай Международния ден на поезията.  
 

НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 
(ж.к. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б) 

 
1. Отбелязване на годишнината от рождението на Емил дьо Лавеле 
(05.04.1822-03.01.1892) - белгийски политикономист, защитник на 
освободителните стремежи на българския народ и един от основателите на 
Института по международно право.  Иъвместно със „Солвей  Соди” Девня. 
 
2. 25.03. - II етаж, зала 210 на НЧ „Г. С. Раковски - 1925”. Официална 
церемония по откриване на Хърватско – българския културен център. 
Присъстват Н. Пр. Ясна Огняновац, посланик на Република Хърватия в 
България и официални гости и партньори на НЧ „Г. С. Раковски – 1925” и ГС 
„Епископ Йосип Щросмайер”. 
 


