
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

НОЕМВРИ   2 0 2 2 г. 
 
 

02., 03. и 04.11.2022 г. – 09:00 ч. 
Малка зала по волейбол на Спортен комплекс „Септември“ 

Районно първенство на Ученически игри 2022-2023 г. по волейбол 
Състезание между училищни отбори от 5 до 12 клас  

Организатор: Районна администрация „Илинден“ 
 

 
05. и 06.11.2022 г. – 09:00 ч. 

Западен парк 
„Спорт срещу агресията“  

Спортни игри и състезания със свободен достъп за малки и големи, 
посветени на превенция на агресията и насилието сред подрастващите 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ и МКБППМН 
 

 
10.11.2022 г. – 09:00 ч. 

Физкултурен салон на  ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р Г. Павлов“ 
Районно първенство на Ученически игри 2022-2023 г. по тенис на маса 

Състезание между училищни отбори от 5 до 10 клас  
Организатор: Районна администрация „Илинден“ 

 
 

16.11.2022 г. – 09:30 ч. 
Физкултурен салон на  45. ОУ „Константин Величков“ 

Районно първенство на Ученически игри 2022-2023 г. по баскетбол 
Състезание между училищни отбори от 5 до 12 клас  

Организатор: Районна администрация „Илинден“ 

 
 

05.11., 12.11., 19.11. и 26.11.2022 г. (съботи) – 10:00 ч. 
Западен парк 

Лекоатлетическо бягане за възрастни 
Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 



НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 

 
31.10. - 100 години от обявяването на  Деня на народните будители-  
общобългарски празник на духовността (31 октомври 1922). 
31.10. – 19:00 ч. – Киносалон. Младежка театрална школа „Юлий” при 
Читалището представя етюдния си спектакъл „Кръговрат”. 
01.11. – 13:00 ч. - гр. Пловдив, Дом на учителя (Къщата, обитавана от  Петко Р. 
Славейков през тригодишния му период на учителстване в града).  

 Беседа за живота и делото на д-р Клара Обретенова от сина й -инж. 
Александър Обретенов, член на Настоятелството на читалището и автор 
на  12 книги - поезия, проза, документалистика и учебници за Висшия  
лесотехнически университет. 

 Лекция за живота и делото на Петко Р. Славейков за периода на неговото 
учителстване  в Първа мъжка гимназия в Пловдив /1881 – 1883/ г . 

02.11. – 10:00 ч. – Библиотека. Изложба на произведения - 125 години от 
рождението на Асен Разцветников - български поет, писател и преводач /1897 
– 1951/. 
14.11. – 16:30 ч. – Библиотека. 115 от рождението на Астрид Линдгрен, 
шведска детска писателка /1907- 2002/. Беседа с децата от читалищната 
Вокална група. 
17.11. - Библиотека. Изложба  на книги и фотоси. 195 години от рождението 
на Петко Р. Славейков, български поет, преводач, фолклорист, общественик и 
публицист /1827 – 1895/. 
21.11. – 13:00 ч. - Лекционна зала. Въведение Богородично. Ден на 
християнското семейство и младежта. Християнският  смисъл на празника. 
Беседа пред актьорите от младежка театрална школа „Юлий“ при 
Читалището.                                                                
24.11. - Художествено ателие „Захарий Зограф”. Обявяване на конкурс за 
детска рисунка на коледна тематика.      
29.11. – 18:00 ч. Лекционна зала. Дебютен концерт на читалищната детска 
вокална група и най-малката  група на школата по класически балет „Ева” . 
 

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

 
02.11. – 125 години от рождението на Асен Разцветников (1897-1951) – 
български поет, писател и преводач. Информационен кът с представяне на 
заглавия от библиотечния фонд. 
04.11. – 72 години от подписването на Европейската конвенция за 
човешките права (1950). 
14.11. – 115 години от рождението на Астрид Линдгрен (1907-2002) – шведска 
детска писателка. Инфокът за нея и представяне на заглавия от фонда на 
библиотеката. 



17.11 – 195 години от рождението на Петко Р. Славейков (1827-1895) – 
български поет, преводач, фолклорист, общественик и публицист. 
Представяне в библиотеката и в Интернет страницата на Читалището. 
21.11. - Ден на християнското семейство в Читалището. „Да си спомним 
християнските традиции с песни, танци и на чаша вино”. 
21.11. - Изложба от детски рисунки „Мама, татко и аз” - по повод Деня на 
християнското семейство. В читалището и на Интернет страницата му. 
25.11. – 90 години от рождението на Георги Струмски - псевдоним на Георги 
Йорданов (1932-2013) – български автор на стихове за деца и възрастни, 
художествена публицистика, поеми, разкази, повести. Представяне на заглавия 
от библиотечния фонд в библиотеката и страницата на Читалището.          
30.11. – 355 години от рождението на Джонатан Суифт (1667-1745) – 
ирландско-британски сатирик, публицист и поет. Представяне на романа му 
„Пътешествията на Гъливер” в Интернет страницата на Читалището. 
22.-23.11. - Участие на балет „Меги Денс” в Международен фестивал на 
изкуствата „Кръстопът на музите”. 
Месец ноември – Участие на балет „Меги Денс” в Международен фестивал 
на изкуствата  „Утринна зора” в гр. Банско. 
 

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

 
01.11. - Ден на Будителя. Сбирка на Клуба на културните дейци при 
Читалището. Сказка от Румен Леонидов за Григор Пърличев. 
 
02.11. – Посещение на читалищни деятели в хирургичното отделение на МВР 
Болница с цел да дарят книги по случай Деня на будителя. 
 
11.11. – Експониране на кът с шедьоври на Кърт Вонегът в библиотеката на 
Читалището по случай 100 години от рождението му.   
 
19.11. - Юбилейно честване на две от ветеранките на Читалището - едната на 
80, другата на 95 години. Концерт в салона на Читалището. 
 
 
 

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

 
1. Отбелязване на Деня на народните будители - съвместно със Съюза на  
военноинвалидите и военнопострадалите и НЧ „Г. С. Заковски – 1925“.  
 
2. Отбелязване на 195 години от рождението на Петко Р. Славейков (1827 - 
1895). Организиране на фотоизложба и рецитал на негови стихове.  


