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ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

 ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
                                 2016 г.

1 юли- 29 юли,   РБ „П. Павлович”-I-ви етаж
„Динозаври и фосили” – изложба на фотоси и геоложки находки,  организирана от
фондация  „Приятели на България”, със съдействието на Регионална библиотека „
Партений Павлович”

1 юли- 29 юли,   РБ „П. Павлович”-II-ри етаж
„Изкуството на бижутата” - изложба с материали от фонда на библиотеката,
посветена на 170 г. от рождението на Петер Карл Фаберже (1846-1920), руски
бижутер”

1 юли- 29 юли,   РБ „П. Павлович”
„Лято в библиотеката”   - лятна програма за четене и свободно време :
/вж. www.libsilistra.bg/

· Ателие „Приказки от стария грамофон” – слушане на приказки
дата:  04.07. - 08.07. 2016г.
час:    10.30 часа

          място :  Отдел „Изкуство”

· Творческо ателие „Фантазия” -  изработка на книжка, разделители,
картички и др.

 дата:  11.07. -  15.07. 2016г.
 час:    10.30 часа

           място :  Детски отдел

· Творческо ателие „Млади художници” -  рисуване по тема и
оцветяване  на илюстрации

http://www.libsilistra.bg/
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 дата:  18.07. -  22.07. 2016г.
 час:    10.30 часа

           място :  Детски отдел

· Ателие „Филмов маратон” – гледане на анимационни филми

          дата:  25.07. -  29.07. 2016г.
час:    10.30 часа

          място :  зала „Диоген Вичев”

7 юли- 30 юли,   Художествена галерия
Гостуваща изложба „От устието до изворите на р. Дунав”  организирана от
Румънска културна фондация на Елена Станецку с патньорство  на Художествена
галерия - Силистра

9 юли, 10.00 ч., Салон на НЧ „В. Левски 1941”, с. Българка
Празник, посветен на 75 години от основаването на НЧ „В. Левски 1941”, с. Българка

10 юли, 09.00 ч., Катедрален храм „Св. св. апостоли Петър и Павел”
Събор на Светите Доростолски мъченици – първа служба, света литургия, отслужена
от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит  и членове на Светия Синод,
гости архиереи от поместните православни църкви,  и духовници от страната и
чужбина

12 юли- 21 юли,   Регионален исторически музей
„Лято в музея”  - лятна програма на  Ателиета за работа с деца

· Ателие за работа с деца „Ежедневието в Античността“
          дата:  12.07. 2016 г.

час:    9.00-12.00 часа
          място:  Археологически музей

· Ателие за работа с деца  „Игрите на нашите баби и дядовци“
          дата:  14.07. 2016 г.

час:    9.00-12.00 часа
          място:  Етнографски  музей
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· Ателие за работа с деца „Възрожденската чаршия“
          дата:  19.07. 2016 г.

час:    9.00-12.00 часа
          място:  Археологически   музей

· Ателие за работа с деца  „Европа идва по Дунав. Архитектура и
градски бит в Силистра“

          дата:  21.07. 2016 г.
час:    9.00-12.00 часа

         място:  Археологически   музей

14 юли, 18.00 ч., пл. „Свобода”

Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър Силистра 2016” под патронажа на Кмета на

Община Силистра – д-р Юлиян Найденов

18 юли, 10.30 ч., Паметник на Васил Левски
„Левски в детските очи” – тематична проява, посветена на 179г. от рождението на
Апостола на Свободата - Васил Левски, съвместно с Общински комитет „Васил
Левски“ – Силистра


