
                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА “ 
 

Н О Е М В  Р И  2015 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩА 
 

НЧ „Г. С. РАКОВСКИ - 1925“ 
(кв. „Св.Троица“ , ул. „Варна“ № 3) 

 
01.11. – Ден на народните будители. Кът, изложба и витрина в 
библиотеката и фоайето на читалището. 
01.11. –  Участие на  класически балет „Ева“ в благотворителен 
концерт за децата от SOS селища  - 12.30 ч, Ринг Мол, София. 
02.11. – 130 години от Сръбско-българската война – кът и витрина в 
библиотеката. 
08.11. – Обявяване на Градски ученически литературен конкурс на 
тема : „Белият ангел“ , царица Елеонора, посветила живота си на 
доброволчеството и самарянството. Инициативата е посветена на 
Деня на доброволеца – 5 декември. 
09.11. – 135 години от рождението на Йордан Йовков. беседа пред 
ученици от Клуба по журналистика при ПГАВТ „А. С. Попов“ – 
лектор Рубинка Милева , библиотекар в читалището – 12.30 ч, в 
библиотеката. 
18.11. – Регламент и обявяване на конкурс по рисуване за учениците 
от 5-ти клас на 3-то СОУ „М. Дринов“ на тема: „Коледа в моя дом“. 
18.11. -  Участие на вокална група „Незабрава“ при читалището в 
концерт в ОКИ Дом на културата „Красно село“, посветен на Деня 
на християнското семейство –  18.30 ч,  Дом на културата „Красно 
село“. 



20.11. – Въведение Богородично. Ден на християнското семейство и 
младежта. Дискусия на кръгла маса по темата с ученици от ПГАВТ 
„А. С. Попов“ с участието на свещенослужител от храм „Св. 
Троица“ – 13.00 ч, лекционна зала. 
30.11. – 180 години от рождението на писатиля Марк Твен – кът и 
витрина в библиотеката. 

 
 

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

 
01.11. -  Ден на народните будители – участие на Детски балет 
„Меги денс“  в концерт, организиран от Съюза на танцовите дейци. 
09.11. – 135 години от рождението на Йордан Йовков – 
информационен кът с библиографски и снимков материал – в 
библиотеката. 
Рисуване на илюстрации към разкази на пистателя от 
възпитаниците на Школата по изобразително изкуство. 
14 и 21.11. – „Екоприключения за деца“ – съвместно със Сдружение 
„Екотворци“ – в ателието на читалището. 
20-22.11. -  Участие на балет „Меги денс“ в Международния 
фестивал на изкуствата „Утринна звезда“ – гр. Банско и в 
Националния танцов конгрес на CID-UNESKO като член на 
Представителството му в България. 
21.11. – Ден на християнското семейство – излобжа на рисунки и 
керамични пана  на възпитаниците на Школата по изобразително 
изкуство при читалището.  
30.11. – 180 години от рождението на писателя Марк Твен – 
инфорационен кът – в библиотеката. 
185 години от рождението на Филип Тотю – витрина със снимков 
материал. 
м.ноември – Занимания на Работилницата „Приятели чрез 
фолклор и изкуство“ в рамките на едноименния проект – в 
читалището, в 3 СОУ „М.Дринов“ и в 113 СОУ „С. Филаретов“. 
 
 
 
 

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



 
01.11. – Ден на народните будители – „По стъпките на дедите“ –  
групово посещение в града на Гоце Делчев – Кукуш /сега Килхис/, 
посещение на манастира „Св. Георги“ и ритуално подаряване на 
икона от България. 
13.11. – Поетът Румен Леонидов ще представи пред Клуба на 
културните дейци новата си книга с публицистични есета „Богова 
книга“ – 18.00 ч в салона на читалището. 
 

 
НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 

 
02.11. – По повод  Деня на народните будители – съвместно с НЧ 
„Г.С. Раковски-1925“  организиране на дискусия „Приносът на 
чуждестранните приятели на България за културното и духовното 
възраждане“ – 13.00 ч – в лекционната зала на НЧ „Г.С.Раковски-
1925“. 


