
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

О К Т О М В Р И   2 0 1 8 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
01.10. -  Световен ден на музиката, възрастните хора и архитектите. 
Откриване на обща изложба на художниците от Ателие „Захарий 
Зограф“ – начало на творческия сезон и във връзка с Деня на 
художника /18.10./ - лекционна зала, 16.00 ч. 
 
04.10. – 165 години от обявяване на Кримската война /1853-1856/ - 
кът и витрина в библиотеката и фоайето. 
 
19.10. – Празник на Св. Йоан Рилски Чудотворец – отбелязване на 
празника с беседа пред ученици от школите по изкуствата в 
читалището – лекционна зала, 13.00 ч. 
 
19.10. – 180 години от рождението на Марин Дринов /1838-1906/. 
Кът и витрина. Обявяване на литературен конкурс на тема: 
„Приносът на проф. Марин Дринов за историческото и 
общественото развитие на страната ни“ за ученици от 
Историческия клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“. Награждаване на 
отличените на 02.11. – повод Деня на народните будители. 
 



19.10. – 15 години фолклорна формация „Хоро“ – тържествен 
концерт с поздравления от танцови български и чуждестранни 
колективи – киносалон, 19.00 ч. 
 
22.10. – По повод Международния ден на четенето /19.10./ - 
младежи от Театралната школа „Юлий“  при читалището ще четат 
откъси от любими произведения заедно с ученици от Литературния 
клуб  при ПГАВТ „А. С. Попов“ – библиотеката. 
 
26.10. – Димитровден – краят на  лятото и началото на зимата. 
Беседа за църковната символика, обичаи и традиции на празника 
според народния календар пред децата от Ателие „З. Зограф“ и 
обявяване  на конкурс на тема „Златна есен“ – библиотеката. 
 
31.10. -  По повод Деня на народните будители ще почетем паметта 
и делото на архитектон Алекси Рилец – лекционна зала, 18.00 ч. 
Александър Обретенов – родственик , ще представи книгите си: 
„Архитектонът Алекси Рилец“, „Художникът Клара Обретенова“ и 
„Дърворезбарят Васил Даскалов“ – лекционна зала, 18.00 ч. 
 

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

 
01.10. – Официално откриване на учебната година за всички школи 
и курсове. 
Отбелязване годишнина от рождението на:  Марин Дринов – 180 
години; Евтим Евтимов – 85 години – информационни кътове в 
библиотеката. 
04.10. – Международен ден за защита на животните – изложба от 
детски рисунки. 
18.10. -  Откриване на изложба от рисунки от пленерите – по повод 
Празника на художниците /18.10./ - в салона на читалището. 
Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Кръстопът на музите“. 
30-31.10. – Участие на балет „Меги денс“ в концерт по повод Деня на 
народните будители, организиран от ССНЧ. 
31.10. – Изложба от детски рисунки и керамични пана и прожекция 
на последните филмчета на Детското анимационно студио при 
читалището по повод Деня на народните будители – в салона на 
читалището. 
                                         



НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
12.10. – 90 години от рождението на Рангел Вълчанов , български 
кинорежисьор и сценарист. Клубът на културните дейци при 
читалището организира прожекция на култовия му филм 
„Лачените обувки на незнайния воин“ – 18.00 ч., в салона на 
читалището. 
 
140 години от рождението на проф. Михаил Арнаудов, български 
фолклорист, литературен историк и етнограф /1878-1978/ - 
информационен кът в библиотеката на читалището. 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 

Съвместно с 3 СУ „Марин Дринов“ отбелязване годишнината от 
рождението на патрона на училището. 
 
Отбелязване годишнината от рождението на Луи Леге – френски 
вицеконсул в София, един от спасителите на града от опожаряване 
от отстъпващите турски войски по време на Освободителната война 
1877-1878 г. 
 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

СПОРТ 
 

25-26.10. – Районно първенство на „Ученически игри 2018-2019 г.“ 
Срещи по футбол на училищни отбори – 10.00 – 14.00 ч. на 
спортната площадка в кв. „Захарна фабрика“ до бл. 48. 


