
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ “ 
 

О К Т О М В Р И   2017 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                            (кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 
 
06.10.  Участие на читалищната вокална група „Незабрава“ с 
художествен ръководител Банко Банков и корепетитор Евгени 
Колев във Вокален фестивал на шлагерната и народна песен в гр. 
Самоков, НЧ „Отец Паисий-1985“. 
11.10. – Представяне дебютната книга „От копче до балтон“ и 
откриване на авторска изложба на приложно изкуство на Снежана 
Филчева от Благоевград – 17.30 ч., лекционна зала. 
13.10. – Театрална постановка „Памет“ на читалищната младежка 
актьорска школа „Юлий“ – фоайе, 13.00 ч. 
16.10. – 115 години от  рождението на Фани Попова- Мутафова 
/1902-1977/ - български писател, автор на исторически романи, 
преводач от италиански, общественик – информационен в 
библиотеката. 
16-18.10.  Участие на  Театрална школа „Юлий“ с поетично-
музикалния спектакъл „Памет“ в Национален фестивал на 
любителските театри „Вълшебникът – театър“  – гр. Севлиево. 
19.10. – Международен ден на четенето – четене на любими 
произведения с деца и възрастни -  читатели на библиотеката. 
 



26.10. – Димитровден – църковна символика, обичаи и традиции 
според народния календар. Беседа пред децата от читалищните 
школи – 13.30 ч., библиотеката. 
27.10. – По повод Деня на народните будители – Прожекция на 
документалния филм „Служебен защитник“, посветен на Илия 
Цонов, адвокат в процеса срещу Ботевите четници – пред ученици 
от ПГАВТ „А.С.Попов“ и 43 ОУ „Хр. Смирненски“ – лекционна зала. 

 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ-1931“ 
/кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 

 
02.10. – Официално откриване на учебната година за всички школи 
и курсове. 
04.10. – Международен ден за защита на животните – изложба от 
детски рисунки. 
16.10. – Отбелязване 115 години от рождението на писателката Фани 
Попова-Мутафова и 110 години от рождението  на писателя  Иван 
Хаджийски – информационен кът. 
18.10. – Откриване на изложба от рисунки от пленерите по повод 
Празника на художниците – в салона на читалището. 
30.10. – 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. 
31.10. – Изложба на ателиетата по проект „Дъга“ и представяне на 
анимирано филмче, създадено в ателиетата. 
Всяка събота и неделя – занимания на детската Еко-работилница. 
 

 
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 

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

 Съвместно с НИМ и СВВП – отбелязване годишнина от смъртта на 
един от най-великите български владетели – цар Самуил. 
 
Съвместно с 3.СУ „проф. Марин Дринов“ – отбелязване на 
годишнина от рождението на патрона на училището. 



РАЙОННИ СПОРТНИ ПРОЯВИ 
 

20 – 27.10. – Районно първенство на „Ученически игри 2017-2018 г.“ 
Срещи по футбол и тенис на маса – на спортната площадка в кв. 
„Захарна фабрика“ до бл. 48 и във физкултурния салон на ПГХВТ 
„проф. д-р Г. Павлов“. 


