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                                          Утвърдил: 

                                                                                 Мария Недялкова     

                                                            Зам.- кмет „Хуманитарни дейности”                               

 
                     
                                             ОБЩИНА СИЛИСТРА 

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

                                   ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ 

                                                     ЮЛИ 2022 г. 

    

 

                                                

 

27.06 – 31.07.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович” – първи етаж 

“Просто обич” – изложба на  художничката Фериде Демирова  

 

 

01.07 – 31.07. 2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович” – втори 

етаж.  

185 години от рождението на Васил Левски – български национален герой, 

идеолог и организатор на българската национална революция - изложба на 

библиотечни документи от фондовете на Регионална библиотека ”П.Павлович”                                

 

 

02.07.2022г. 11.00 часа, Народно читалище „Паисий Хилендарски – 2006“, село 

Айдемир 

Възстановка на жътварски обичай – на полето. 

 

 

02.07.2022г., 10.00 часа, Народно читалище  “Пробуда – 1940”, с. Калипетрово – 

сцена на стадион “Раковски”.  

Национален танцов фестивал  “Танцът на българина” 

 

 

02.07.2022г. 10.00 часа, Народно читалище “Васил Левски – 1941” – с. Българка 

Фолклорен фестивал  “В Българка – с песни и танци” 
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04.07– 29.07.2022г. Рeгионална  библиотека ”Партений Павлович”  

“Лятна академия в библиотеката” – програма за четене и творчески игри 

                                                                                                           

 

04.07 – 29.07.2022г.  Регионална библиотека “Партений Павлович” - Филиал 

“Лято в библиотеката” – програма за библиотечни инициативи 

 

 

04.07.2022г. 16.00 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов -1906 с. Бабук - 

библиотека 

„Динозавърски  истории“. Изработване на анимация, рисунки и разкази от 

децата.     

 

 

08.07, 15.07, 22.07, 29.07.2022г. 10.00-12.00 часа, Регионална библиотека 

“Партений Павлович” 

„Аз обичам моята Силистра” – занимания за деца 

 

 

06.07, 13.07, 20.07, 27.07.2022г. 11.00-12.00 часа, Регионална библиотека 

“Партений Павлович” 

11.00-12.00 ч.  Час на приказките за най-малките – за деца до 6 години 

                                                                                                                                               

  

09.07. 2022г.  17.30 часа, площад “ Албена “ до ОМV. 

Посрещане на Международния пробег на мира в гр. Силистра. 

Покана към спортисти и силистренската общественост да участват и подкрепят  

Пробега на мира. 

 

10.07.2022г. 11.00 часа, Народно читалище ”Пробуда -1940”, с. Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките “Грозното патенце” - мултимедийна зала на 

библиотеката. 

 

 

11.07.2022г. 9.30 часа, Общинска администрация – гр. Силистра 

 Среща на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов с български и 

румънски бегачи за предаване на Факела на мира. Щафетата продължава за 

Румъния. 
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11.07.2022г. 16.00 часа,   Народно читалище   “Дочо Михайлов – 1906” с. Бабук  

- площад  на селото. 

„Моето любимо животно”  - Представяне на домашни любимци. 

 

 

12.07.2022г. 18.00 часа, Дунавски парк – втори шадраван,  Конкурс ”Мини  Мис 

и Мини Мистър” с актрисата Илияна Балийска, под патронажа на Кмета на 

Община Силистра -  д-р Юлиян Найденов.  

 

 

17.07.2022г. 11.00 часа, Народно читалище ”Пробуда -1940”, с. Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките – мултимедийна зала на библиотеката, по 

повод 145г. от рождението на Елин Пелин – прочит на любими приказки от 

писателя. 

 

 

18.07.2022г. 11.00 часа,  Паметник на Васил Левски – гр. Силистра 

Тематична  проява, посветена на 185г. от рождението на Васил Левски, 

организирана от Община Силистра, Общински комитет „Васил Левски“ и 

Общински клуб „Христо Ботйов“ 

 

 

18.07.2022г. 10.30 часа,  Народно читалище  “Дочо Михайлов  - 1906“, с. Бабук 

„Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели”.   

185г. от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. 

 

 

19.07.2022г. Духовен център на Православен храм “Св.великомъченик 

Димитрий”, с. Калипетрово – Историческа вечер, посветена на 185 години от 

рождението на Васил Левски. 

 

 

20.07.2022г. 10.30 часа, Народно читалище  “Дочо Михайлов - 1906“ с. Бабук 

”Какво обичам да ям”- презентации на тема: “Витамините на село“ 

 

 

22.07.2022г. 10.30 часа, Народно читалище  “Дочо Михайлов - 1906“ с. Бабук 

„В царството на книгите” - запознаване на децата с  автори на детски 

произведения. 
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24.07.2022г. 11.00 часа, Народно читалище ”Пробуда -1940”, с. Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките, приказките на Шарл Перо – презентация на 

приказката “Пепеляшка” 

 

 

27.07.2022г. 18.00 часа, Зала “Диоген Вичев” на Рeгионална библиотека 

“Партений Павлович” 

 “Вечер на шиковския хумор” – драматизация по хумористични разкази на 

Милка Трендафилова. Почерпка на присъстващите с традиционни шиковски 

гозби. 

 

28.07. 2022г. 18.00 часа, празник   ”Слънчева Добруджа” 

площад ”Свобода” 

 

 

29.07.2022г. 10.30 – 11.30 часа , Регионална библиотека  ”П.Павлович” - Филиал           

 “Приказен карнавал” 

 

31.07.2022г. 11.00 часа,  Народно читалище ”Пробуда -1940”, с. Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките – приказките на Братя Грим , презентация 

на приказката “Спящата красавица”. 

 

Месец юли  Народно читалище  “Светлина – 1906 – Смилец” 

Спортни надпревари –игри  с деца на открито, веднъж седмично 

“Жътва е” – пресъздаване на обичая 

Прожекция на филми за деца и възрастни – на открито, веднъж седмично 

                                                                                  

                           

Програма на Драматично – куклен театър - гр. Силистра за месец юли 
 

 

Представления за деца 

 

2 юли / събота /11.00 часа  

“Болен здрав носи” 

 

09 юли /събота /11.00 часа 

“ Мечо Пух” 

 

16 юли /събота/ 11.00 часа 
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“Легенда за доброто сърце” 

 

23 юли /събота/ 11.00 часа 

“Маша и мечокът” 

 

30 юли /събота/ 11.00 часа 

“Забавно лятно училище” – детски шоу - спектакъл с много игри и забави за 

малките зрители 

 

Представления за възрастни 

 

17 юли /неделя/ 19.00 часа 

Премиера  “Търси се стар клоун” – комедиен спектакъл на Кристиян Георге по 

текст на Матей Вишнек  /Румъния/ 

 

18 юли /понеделник/ 19.00 часа 

  “Търси се стар клоун”  

 

22 юли /петък/ 19.00 часа 

  “Свекърва”  - 150 г. от рождението на Антон Страшимиров 

 

27 юли /сряда/ 19.00 часа 

  “Търси се стар клоун”  

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Цветана Игнатова                                                            

Директор Дирекция ”Хуманитарни дейности“        

 

 

 

      

 
 Изготвил: 

Теменуга Тончева  

гл. експерт в отдел „Култура“ 
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