
 

 

                                                                                                               
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
 

РАЙОННА ПРОГРАМА  „КУЛТУРА И СПОРТ“ 

О К Т О М В Р И     2016 г. 
 

РАЙОННИ ЧИТАЛИЩ А 
 

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

 
01.10. –  Участие на Вокалната група за стари градски и народни 
песни „Незабрава“ при читалището  в концерт, посветен на 120 
години Боровец, гр. Самоков.  
08.10. – Откриване на творческия сезон на художниците от Ателие 
„Захарий Зограф“ с авторска изложба на Надя Кастелова, посветена 
на Деня на художника – 18 октомври – 11.00 ч., лекционна зала. 
12.10. – 135 години от рождението на Стилиян Чилингиров – 
писател – кът в библиотеката. 
12.10. – Участие на Театрална школа „Юлий“ при читалището с 
постановката „Предложение“ по А.П.Чехов в Национален фестивал 
на любителските театри „Вълшебникът театър“ , гр. Севлиево. 
17.10. – Представяне на чуждоезичната поетична книга „Вишнев 
цвят“ на Ценцерушка Андреева и концерт на Даниел Деянов – 18.30 
ч., лекционна зала. 
24-29.10. – Театрални постановки на театър ПАН, посветени на Деня 
на народните будители „Аз съм българче“ за ученици от районните 
училища – киносалон. 



26.10. – Димитровден. Рисунки на асфалта – участват ученици от 
З.СУ „Марин Дринов“. Тема: „Димитровден – край на лятото, 
обичаи и традиции според народния календар“. 
27.10. – Откриване  Фотоизложба за живота  и делото на епископ 
Йосип Щросмайер, гост – посланикът на РХърватия в РБългария – 
17.00 ч., лекционна зала. 
 

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

 
03.10. – Официално откриване на учебната година за всички школи 
и курсове в читалището. 
Отбелязване на годишнини с информационни кътове в 
библиотеката /библиографски и снимков материал/: 
- 90 години от рождението на актьора Георги Георгиев- Гец; 
- 114 години от рождението на писателката Фани Попова-  
  Мутафова; 
- 216 години от рождението на д-р Петър Берон. 
04.10. – Международен ден за защита на животните – изложба от 
детски рисунки. 
17.10. – По повод 18 октомври – Ден на художника – откриване на 
изложба с рисунки от пленерите – в салона на читалището. 
21-23.10. – Участие на балет „Меги денс“ в Международен фестивал 
„Кръстопът на музите“. 
27.10. – Концерт  и изложба по повод 85 години от създаването на 
читалището – в салона на  НЧ „Аура“, 18.30 ч. 
28.10. – Самостоятелна изложба на школите по изобразително 
изкуство и керамика  по повод 85-годишния юбилей на читалището 
в Столична библиотека, Детски отдел. Откриване – 18.30 ч. 
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. 
Занимания на ателиетата по проект „Дъга“. 
Всяка събота и неделя – занимания на детската Еко-работилница. 
 

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

Превенция и борба с дрогата при подрастващите. Благотворителен 
концерт – 18.00 ч. в салона на читалището. 



НЧ „ЕПИСКОП ЙОСИП ЩРОСМАЙЕР-2009“ 
 

Органзиране и представяне на изложбата „Красотите на Хърватия“ 
в гр. Харманли. 
Отбелязване на годишнината от рождението на Л. Леге – френски 
вицеконсул в София, един от спасителите на града от опожаряване 
от отстъпващата турска армия по време на Руско-турската 
освободителна война. 

С П О Р Т 
 

20 – 25.10. -  Районно първенство на „Ученически игри 2016-2017 г.“ – 
срещи по Футбол и Тенис на маса – на спортната площадка в 
кв.„Захарна фабрика“ и във физкултурния салон на ПГХВТ 
„проф.д-р Г. Павлов“. 


