
                                                                                                                              
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

О К Т О М В Р И  2 0 1 9 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
01.10. -  Обявяване на тема за детска изложба - илюстрации по 
мотиви на китайски народни приказки - 10.00 ч., в  художественото 
ателие при читалището. 
22.09.-02.10. - Фолклорна  формация „Хоро“ участва в 
Международен танцов фестивал в Индия. 
08.10. - Участие на читалищното Младежко театрално студио 
„Юлий“ в театрален фестивал в гр. Севлиево. 
16.10. - 165 години от рождението на Оскар Уайлд /1854-1900/ - кът 
и витрина в библиотеката. 
17.10. - По повод 94 години от основаването на читалището 
младежко театрално студио „Юлий“ представя поетично-
музикалния спектакъл „Памет“ пред студенти от Факултета по 
пожарна и аварийна безопасност към Академията на МВР - 13.00 ч., 
лекционна зала. 
18.10. - Международен ден на четенето - четене на любими 
произведения за деца пред най-малката група от читалищната 
школа по английски език - 18.00 ч., стая № 215. 
22-23.10. - Участие на читалищното Младежко театрално студио 
„Юлий“ във Фестивал на театралното изкуство в гр.Самоков. 
24.10. - По повод 90 години от рождението на Йордан Радичков - 
изложба на негови произведения в библиотеката. 



25.10. - Димитровден - църковна символика, обичаи и традиции 
според народния календар. Беседа за празника пред ученици от 11 
клас на 33 ЕГ „Св. София“ - 13.00 ч., лекционна зала. 
31.10. - По повод Деня на народните будители - кът и витрина в 
библиотеката и централното стълбище на читалището. 
31.10. - Представяне на фототипно издание на книгата „Панонски 
легенди“ - жития на братята Св.Св. Кирил и Методий от Климент 
Охридски пред ученици от Литературния и Историческия клуб при 
ПГАВТ „А. С. Попов“ - 13.00 ч., лекционна зала. 
 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
                         /кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
01.10. - Откриване на учебната година за всички школи и курсове. 
03-06.10. - Участие на балет „Меги денс“  в МФИ в Любляна, 
Словения. 
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 - в салона на читалището. 
м. 10. - 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/ 
 
14.10. -  „Ванга, каквато я познавах“ - среща на Клуб „Македония“  и 
Клубът на културните дейци с авторката на книгата за пророчицата 
д-р Здравка Методиева. 
 
 
 



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

 
Представяне книгата на белгийския журналист Пиер дьо Вестин 
„Страната на башибозука“. 
 
Отбелязване годишнина от рождението на проф. Марин Дринов. 
 
 

РАЙОННИ СПОРТНИ ПРОЯВИ 
 

06.10. - от 10.00 до 18.00 ч. - Международен турнир по самбо за деца 
до 16 годишна възраст и бойно самбо. Баскетболна  зала 
„Локомотив“ - бул. „Рожен“ 21, ж.к. „Свобода“, район „Надежда“. 
Турнирът е организиран от Спортен клуб „Самбо-Илинден“ и 
Районна администрация „Илинден“.  
 
17.10. - Футболен турнир „За Купата на кмета“ между момчета 5-7 
клас от районните училища - 10.00 - 12.00 ч., футболно игрище при 
бл. 146, ж.к. „Илинден“. 
 
18.10. - Откриване на Районното първенство на „Ученически игри 
2019-2020 г.“ със срещи по футбол между училищни отбори - 10.00 - 
15.00 ч. ,футболното игрище при бл. 146, ж.к. „Илинден“. 


