
           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“                                                                        
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА   
„КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ПРОЯВИ“ 

 

СЕПТЕМВРИ   2 0 2 2 г. 
 
 

03.09.2022 г. – 09:00 ч. 
Западен парк 

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

 
10.09.2022 г. – 09:00 ч. 

Западен парк 
Лекоатлетическо бягане за възрастни 

Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 
 

10.09.2022 г. – 20:00 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Лятно кино в парка 
Организатор: Сдружение „Кинематограф Медия“ 

 
17.09.2022 г. – 09:00 ч. 

Западен парк 
Лекоатлетическо бягане за възрастни 

Организатор: Гражданско сдружение „5  км Парк БГ“ 
 

17.09.2022 г. – 10:00 ч. 
Западен парк 

„Спорт срещу агресията“ 
Спортни демонстрации по бойни изкуства и бойни спортове 

Организатор: Районна администрация „Илинден“ в партньорство с МКБППМН 
 

17.09.2022 г. – 16:00 ч.   
Лятна сцена - парк „Света Троица“  

Фолклорен концерт на Професионален ансамбъл „Български ритми“ 
Организатор: Танцова школа Pretty Dance Hall в партньорство с  

Районна администрация „Илинден“ 
 



24.09.2022 г. – 09:00 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) 
 
01.09. - Библиотека. Кът 200 години от рождението на Добри Чинтулов – 
български поет, композитор, културно-просветен работник /1822 -1886/.  
06.09. – Фоайе. Витрина - 137 години от Съединението на Източна Румелия с 
Княжество България. 
08.09. – 19:00 ч. – Киносалон. Спектакъл „Отхвърлените” на  читалищната  
театрална школа „Юлий”. 
15.09. – 18:00 ч. - Лекционна зала. Откриване на учебната 2021-2022 г.        
17.09. – 11:00 ч. – Плочника пред НЧ „Г. С. Раковски – 1925“. По повод Деня 
на София, 17. Септември - концерт с участието на читалищни художествени 
състави. Гост изпълнител: народният певец Венцислав Пенев.              
22.09. - Фоайе. Витрина - 114 години от провъзгласяването на Независимостта 
на България (22 септември 1908 г.) 
26.09. – 17:00 ч. - Лекционна зала. Откриване на художествена изложба на 
читалищната  школа по изобразително изкуство „Захарий Зограф”. 
29.09. – 18:00 ч. Лекционна зала. 475 години от рождението на Мигел де 
Сервантес Сааведра - испански романист, драматург /1547–1616/. Беседа с 
актьорите от театрална школа „Юлий”. 

 
 

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

 
05.09. – 205 години от рождението на Алексей К. Толстой – руски писател, поет, 
драматург, преводач и сатирик – представяне на творчеството му във ФБ 
страницата и в библиотеката на читалището. 
05.09. – 137години от Съединението на Източна Румелия и Княжество 
България (06.09.1885) – фактологичен материал в Интернет страницата на 
читалището и изложба на книги по темата от фонда на библиотеката. 
08.09. – Международен ден на грамотността, приет през 1965 г. от ООН – 
представяне на материали по темата в библиотеката. 
16.09. – Изложба от детски рисунки на тема „София – нашият град“, по повод 
Деня на София 17. септември  -  в читалището. 
17.09. – „Минало и съвременност” – фотоизложба по повод Деня на София 17. 
септември – в Интернет страницата и на витрината на читалището.  



21.09. – Представяне на творчеството на Стивън Кинг – американски писател, 
по повод 75 години от рождението му – в Интернет страницата и в 
библиотеката на читалището. 
27.09. – Международен ден на туризма - представяне на известни туристически 
обекти и маршрути в България в Интернет страницата на читалището и 
изложба от пътеводители в библиотеката. 
29.09. – 475 години от рождението на Мигел де Сервантес Сааведра –испански 
романист, драматург и поет – представяне на заглавия от фонда на 
библиотеката. 
 
 

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

 
06.09. – Среща-разговор с концерт в читалището по случай 137 години от 
Съединението на България. Кратко слово – Румен Леонидов. 
20.09. – Клуб на Културните дейци - среща на писателите, членове на 
читалището по случай 22 години от загубата и 81 година от рождението на 
един от най-големите български писатели и драматурзи Станислав Стратиев – 
завършил нашето култово 43. ОУ „Христо Смирненски“, създадено от българи, 
бежанци от Македония. Възпоменателна вечер с много лични спомени за 
писателя. 
22.09. – Среща разговор с концерт в читалището, по случай 114 години от 
обявяването на независимостта на България 

28.09. – Сбирка на Клуба на Културните дейци във връзка с издаването на 
албум на големия български график и интелектуалец Илия Бежков. Неговата 
снаха Савка Чолакова, ще разкаже спомени за своя именит свекър. Издателство 
„Изток-Запад“ любезно ще предостави албум и фотоси на карикатури от 
големия художник. 
 
 

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

 
06.09. – Отбелязване, съвместно със Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите, на Деня на съединението на България.  
17.09. - Отбелязване на Деня на София съвместно с НЧ „Г. С. Раковски – 1925“. 
22.09. – Отбелязване, съвместно със Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите, на Деня на независимостта на България.  


