
 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

Н О Е М В Р И   2 0 1 8 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
01.11. – Ден на народните будители.  Младежката театрална школа 
„Юлий“ при читалището гостува със спектакъла „Памет“ на 
Хасковския драматичен театър „Иван Димов“ – 18.30 ч. 
02.11. – Ден на българския художник. Откриване на изложба на д-р 
Клара Обретенова, Детелина Обретенова и Виолета Обретенова, 
потомки на архитектон  Алекси Рилец – 17.00 ч., , лекционна зала. 
05.11. – Награждаване на отличилите се ученици от Историческия 
клуб при ПГАВТ „А. С. Попов“ в конкурса на тема:  „ Приносът на 
проф. Марин Дринов за историческото и общественото развитие на 
страната ни“ – 13.00 ч., лекционна зала. 
05.11. – Седмица на бащата. Среща-разговор на тема: „Ролята и 
участието на мъжете във възпитанието и отглеждането на децата“ и 
връчване на отличителен знак „Грамота“  на активни родители на 
деца от читалищните школи – 17.30 ч., библиотеката. 
08.11. – 200 години от рождението на руския писател Иван 
Сергеевич Тургенев /1818-1883/ - кът и витрина в библиотеката. 



14.11. -  Награждаване на децата от читалищното ателие по 
рисуване  „Захарий Зограф“ с ръководител д-р Десислава Данева, 
участвали в конкурса на тема : „Златна есен“ – 13.00 ч., лекционна 
зала. 
19.11. -  Представяне на авторската стихосбирка „Душа“ на Зефира – 
17.30 ч., лекционна зала. 
21.11. – Ден на християнското семейство и а християнската младеж – 
дискусия с ученици от читалищната музикална школа и школата по 
английски език – 17.00 ч., лекционна зала. 
22.11. – 185 години от рождението на Добри Войников /1883-1878/ - 
кът в библиотеката. 
29.11. -  Презентация на филм и триезичната книга / на български 
език, на румънски и на английски/ „Дунав мост – 2“ пред студенти 
от УАСГ, пред студенти от Висшия транспортен университет „Т. 
Каблешков“ и  представители на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството. На срещата присъстват и 
журналисти, инженери, специалисти от Видин и София, свързани с 
целия строителен процес , пуска на съоръжението и двустранните 
взаимоотношения с Румъния – гост Н.ПР. Йон Галеа,  посланик  на 
Р Румъния в България – 17-00 ч., лекционна зала. 
30.11. – Младежката театрална школа „Юлий“ гостува във 
Факултета по пожарна безопасност при МВР със спектакъла 
„Объркана“  - 17.00 ч. 
 
 

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

 
01.11. – Ден на народните будители – участие на балет „Меги денс“ 
в концерт, организиран от Съюза на танцовите дейци. 
21.11. – Ден на християнското семейство – да си спомним 
християнските традиции с песни, танци и чаша вино – в салона на 
читалището. 
21.11. – Изложба на детски рисунки на тема : „Мама, татко и аз“ – в 
читалището. 
22.11. – 105 години от рождението на писателя Асен Босев – витрина 
в библиотеката с  детски книжки. 
Участие на балет „Меги денс“ в МФИ „Утринна зора“ – гр. Банско. 
 
 



                                        НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – 1927“ 
                                            /ул. „Галичник“ № 2/ 
 
01.11. -  Ден на народните будители. „По стъпките на дедите“ – 
групово посещение в града на Гоце Делчев – гр. Кукуш /сега 
Килхис/. Посещение на манастира „Св. Георги“ и  подаряване на 
икона от България. 
 
28.10. – 140 години от основаването на Народната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“ – съвместно мероприятие. 
 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

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

01.11. – Отбелязване Деня на народните будители съвместно с   
НЧ „Г. С. Раковски-1925“. 
 
Отбелязване годишнината от рождението на големия приятел на 
България Андрю Карнеги. Инициативата на фондацията, носеща 
неговото име дава международна легитимност на дълбоките 
исторически основания на българите спрямо техните земи – 
известната „Карнегиева анкета“ – съвместно с Американския 
културен център. 
 

РАЙОННИ ПРОЯВИ 
 

СПОРТ 
 

09.11. – Районно първенство на „Ученически игри 2018-2019 г.“ - 
срещи по тенис на маса между училищни отбори – 09.00 – 13.00 ч. 
във физкултурния салон на 113 СУ „Сава Филаретов“. 
23.11. – Районно първенство на „Ученически игри 2018-2019 г.“ – 
срещи по волейбол между училищни отбори – във физкултурния 
салон на ПГАВТ „А. С. Попов“ – 09.00 – 13.00 ч. 


