
                                                                                                                              
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 
 

Н О Е М В Р И    2 0 1 9 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
                           /кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3/ 
 
01.11. -  Ден на народните будители - гр. Рила - Тържество пред 
паметника на архитектон Алекси Рилец, сътворил и обновил 
Рилската света обител след опожаряването й. 
Майсторът е родственик на д-р Клара Даскалова - Обретенова, 
почетен член на художественото ателие „Захарий Зограф“ при 
читалището и инж. Александър Обретенов, член на 
Настоятелството на читалището. 
 
05.11. - Международен ден на мъжа - викторина, занимателни 
състезания, любопитни факти из живота на световно известни мъже, 
съвместна изява на Клуба на младите дами в ПГАВТ „А. С. Попов“ - 
12.30 ч., лекционна зала. 
 
21.11. - Въведение Богородично - Ден на християнското семейство и 
християнската младеж - дискусия с актьорите от читалищното 
Младежко театрално студио „Юлий“ - 10.30 ч., библиотеката. 
 
22.11. - 110 години от рождението на поета Никола Вапцаров /1909 -
1942 г./ - честване, съвместно с ученици от Литературния клуб при 
ПГАВТ „А. С. попов“ - 13.30 ч. ,библиотеката. 
 



27.11. - 100 години от подписване на Ньойския договор - кът и 
витрина във фоайето и библиотеката на читалището. 
 
 

НЧ „РОДЕН КРАЙ – 1931“ 
                         /кв. „Гевгелийски“, ул. „Попчево“ № 20/ 
 
01.11. - Ден на народните будители - участие в концерт, 
организиран от СТД. 
21.11. - Ден на християнското семейство - „Да си спомним 
християнските традиции с песни, танци и чаша вино“ - в 
читалището. 
21.11. - Изложба от детски рисунки „Мама, татко и аз“. 
24.11. -  110 години от рождението на Никола Вапцаров - витрина. 
м. ноември - Участие на балет „Меги денс“ във ФИ за Купата на 
„Търновската царица“. 
м. ноември - 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 ритуално подаряване на 
икона от България. 
 
13.11. - Поетесата Евгения Гешева ще представи пред Клуба на 
културните дейци новата си  книга със стихове и публицистични 
есета „Циганско лято“ - в салона на читалището. 
 
                     НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР – 2009“ 

/кв. „Света Троица“ бл. 365, вх. Б/ 
 
Честване Деня на народните будители. 
 
Отбелязване на годишнината от рождението на генерал Михаил 
Савов и полагане на цветя на гроба и паметника му. 
 



Отбелязване годишнината от рождението на генерала от пехотата 
Стефан Тошев, участник в четири войни за национално 
освобождение на България. 

 
 

РАЙОННИ СПОРТНИ ПРОЯВИ 
 

15.11. -  Турнир по тенис на маса от програмата на Районното 
първенство на „Ученически игри 2019-2020“ - 9.00 - 13.00 ч. във 
физкултурния слон на ПГХВТ „проф. д-р Г. Павлов“. 
 
22.11. -  Турнир по волейбол от програмата на Районното 
първенство на „Ученически игри 2019-2020“ - 9.00 - 14.00 ч. във 
физкултурния салон на ПГАВТ „А. С. Попов“. 


