ОБЩИНА СИЛИСТРА

Европейски дни на наследството - 2020 г.
Наследство и образование

ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА СИЛИСТРА – 2020
01.09 - 30.09.2020 г., Регионална библиотека „П. Павлович“ - втори етаж
„Силистренски автори в европейското културно наследство” - изложба от
колекциите на библиотеката
01.09 - 25.09.2020 г., Регионална библиотека „П. Павлович“ - първи етаж
Изложба „150 години в 150 снимки” – 150 г. библиотечно дело в Силистра
01.09. 2020 г., 10.30 ч., РБ „П. Павлович“ - зала „Диоген Вичев”
„Библиотекарите – преди и сега” – среща-разговор с настоящи и бивши
библиотекари
02.09.2020 г., 18.00 ч., Зрителна зала в Младежки дом
Представяне на музикален авторски албум на Иван Неделчев „Моето Ивангелие”
06.09.2020 г., Паметник на Цар Борис ІІІ в Дунавския парк
Ден на Съединението на България
Цветя на признателност пред паметника на Цар Борис ІІІ Обединител
07.09.2020 г., Паметна плоча на загиналите в Добруджанската епопея,
Дунавски парк
80 години от подписването на Крайовския договор
/07.09.1940 г./ за
възвръщането на Южна Добруджа към България
Цветя на признателност към загиналите за свободата на Добруджа
08.09.2020 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори фонтан/
Концерт на Градски духов оркестър
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08.09 - 18.09.2020 г., пред Регионална библиотека „П. Павлович“
Паметници и паметни плочи в Община Силистра – изложба на открито
09.09. 2020 г. , 19.00 ч., площад „Свобода”
Откриване на Националния конкурс за млади изпълнители на популярна песен
„Дунавски звезди – Силистра 2020”, второ издание. Организатори - Община
Силистрa и SENSEMUSIC с популярния изпълнител Йордан Марков. Старт на
конкурсната програма за ІV и V възрастови групи. Празнични фойерверки.
10.09.2020 г., 10.45 ч. – 18.30 ч. в Драматичен театър
Втори национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски
звезди – Силистра 2020” – конкурсна програма за всички възрастови групи
10.09.2020 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори фонтан/
Концерт на Градски духов оркестър
10.09.2020 г., 11.00 ч. – 12.00 ч., Дунавски парк
Открита читалня „Авторите на Силистра”
10.09.2020 г.
Рибена чорба - курбан за здраве от Общински съвет – Силистра за Дома в с.
Айдемир /ДПЛФУ/
11.09. 2020 г., 11.15– 15.30 ч., Драматичен театър
Втори национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски
звезди – Силистра 2020” – конкурсна програма, І, ІІ и ІІІ възрастови групи.
11.09.2020 г., 19.00 ч., площад „Свобода”
Закриване на Втория национален конкурс за млади изпълнители на популярна
песен „Дунавски звезди – Силистра 2020”. Награждаване на отличените таланти.
Гала-концерт на наградените участници.
12.09.2020г., 19.00 ч. площад „Свобода”
Концерт „С магията на българския фолклор”- с гост-изпълнител на народни
песни Христо Косашки и АНПТ „Силистра” при НЧ „ Доростол – 1870”
13.09. 2020 г., 19.00 ч., площад „Свобода”
Концерт на Орлин Горанов и Кристина Димитрова с участието на Музикална
студия „До Ре Ми” от Силистра
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14 СЕПТЕМВРИ 2020 г. - КРЪСТОВДЕН, ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА
СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН
ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА

08.00 ч. – Катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и Павел” –
Божествена Света литургия
09.30 ч. Водосвет за здраве и благоденствие
09.00 ч. – 17.00 ч.
Културното наследство на Силистра - Ден на отворените врати
Вход свободен за Археологически музей, Етнографски музей,
Природонаучен музей – Сребърна
10.00 ч. пред сградата на Бизнес инкубатор /Новата баня/
Освещаване и тържествено откриване на паметна плоча, посветена на 80 години
от възвръщането на Южна Добруджа към Отечеството /Крайовски договор -1940
г./, изградена по инициатива на проф. д-р Иван Гаврилов и родолюбиви
силистренци
11.00 ч. Зала „Версай”
Тържествено заседание на Общински съвет – Силистра
19.00 ч., Площад „Свобода”
Тържествена церемония по случай Празника на Силистра.
Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
19.15 ч. Концерт на младата изпълнителка Виктория Георгиева – представител на
България в Евровизия 2021
20.15 ч. Танцов спектакъл „Тайната Българе!” на Национален фолклорен
ансамбъл „Българе” – подарък от проф. д-р Иван Гаврилов – родолюбец,
български лекар, отличен за Будител на 2018 г. от Община Силистра
Празнични фойерверки
15.09.2020 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори фонтан/
Концерт на Градски духов оркестър
18.09.2020 г. , 12.00 – 13.00 ч. Централна градска част /кръстовището – ул.
„Симеон Велики” пред Аптека „Еврика”/
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Европейска седмица на мобилността – флашмоб под мотото „Избери как да се
придвижиш” на тема „Чиста мобилност за всички” – с участието на деца-гайдари ,
деца-танцьори, Ученически парламент.
18.09.2020 г. , 18.00 ч. Голям салон на театъра
Спектакъл „Осъдени души” от Димитър Димов - Драматично –куклен театър
„Васил Друмев” –Шумен. С участието на Елена Петрова, Ники Илиев, Любомир
Ковачев и актьори от трупата. Вход свободен.
22.09.2020 г. паметник на Васил Левски в Силистра
Ден на независимостта на България
Цветя на признателност
Европейски дни на наследството. Ден на отворените врати на Археологически и
Етнографски музей
23.09.2020, 18 ч. Голям салон на театъра
Концерт на Музикална студия ”До Ре Ми” по случай 15 години от създаването
24.09.2020 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори фонтан/
Концерт на Градски духов оркестър
28.09.2020 г., 17.30 ч., пред Регионална библиотека „П. Павлович“
Паметна среща на тема „Изпълненият дълг към премълчаната истина” - /по повод
80-годишнината на "Договор от 7 септ. 1940 г. между България и Румъния за
установяване на границата между двете страни"/ - участват автори на книги за
съдбата на българите в изпълнение на Крайовската спогодба и при размяната на
население между двете страни.
29.09.2020 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори фонтан/
Концерт на Градски духов оркестър
29.09.2020 г., 17.00 ч. – 09.10.2020 г., Регионална библиотека „П. Павлович“ първи етаж
Осма филателна изложба „Добруджа”
Програмата е съобразена с противоепидемичните изисквания и мерки.
Възможни са промени, за които гражданите своевременно ще бъдат
информирани.
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