ОБЩИНА СИЛИСТРА
*ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Общински клуб “Христо Ботйов”
Общински комитет “Васил Левски”

„ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА”

Програма, посветена на 3 март – 140 години от Освобождението Национален празник на България

01.03 - 30 .03., Регионална библиотека „П. Павлович”- І етаж
„Освобождението на Силистра (10.02.1878) и България (1877–1878) в
репродукции” - изложба на библиотечни материали

01.03 - 30 .03., Регионална библиотека „П. Павлович”- ІІ етаж
„Избавлението”- 140 години от подписването на Санстефанския мирен договор и
Освобождението на България от османско владичество (1878 г.) – изложба на
библиотечни документи
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02.03., 10.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев”
„Кино-епопея на НЕзабравените” – прожекция на български филми за
Освобождението на България

3 март 2018 година /събота/ 140 години от Освобождението.
Национален празник на България
10.30 часа – пл. „Свобода”
- Ритуал по издигане на националното знаме на България.
Слово на кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов.
- Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред паметниците
на Стефан Караджа, Георги Мамарчев и паметника на Лев Толстой

11.00 ч. - площад „Свобода”/ зала Община Силистра
Празничен концерт на Фолклорен оркестър „Истър” и народната певица Славка
Калчева

3 март 2018 година /събота/ - Национален празник на България
09.00 – 17.00 часа
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Археологически музей,
Художествена галерия и Природонаучен музей – Сребърна
3 март 2018 година /събота/ -Паметника на Христо Ботев в с. Проф. Иширково
16.00 часа
Поднасяне на венци и цветя и празнична програма пред паметника на Христо Ботев
Откриване на паметна плоча на опълченеца Енчо Тодоров

3 март 2018 година /събота/ -Паметника на загиналите във войните айдемирци
с. Айдемир
17.00 часа
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Тържествен митинг-заря, посветен на 140 –годишнината от Освобождението на
България

07.03., 10.30 и 13.30 ч. Художествена галерия – зала 13
Областен рецитаторски конкурс „С България в сърцето”

10.03., 18.00 ч. Народно читалище „Възраждане -1940” с. Сребърна
Тържествен концерт, посветен на 3-ти март –Национален празник на България и 140
години от Освобождението на Родината

13.03., 17.00 ч. Зала Община Силистра
Първи Празник на патриотичната и възрожденска песен „Песен за България”,
организиран от НЧ „Доростол – 1870”, с подкрепата на Община Силистра

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2018

01.03., Народните читалища в Община Силистра
„С песен и любов” – прояви, посветени на 1-ви март- Ден на самодееца и
любителското художествено творчество
06.03., 17.00 ч., Художествена галерия І етаж – ляво крило
Изложба на шестима художници: живопис, графика, скулптура и рисунка – Йордан
Маринов /посмъртно/, Георги Куртев, Коста Дончев, Йордан Колев, Димитър Кулев,
Стефан Пенчев.
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07.03., 17.00 ч., Художествена галерия – І етаж- дясно крило
Изложба „Непоказвани творби на жени – художнички” от фонда на Художествена
галерия – Силистра
09.03., 10.30 ч., Катедрален храм „Св.св. първовърховни апостоли Петър и
Павел”
Възпоменателна проява – панихида за загиналите воини от 31-ви Силистренски
пехотен полк, по повод 73 години от Дравската епопея
20.03., 17.00 ч., Етнографски музей
Откриване на изложба: „От Лазаровден до Великден” – гостуваща изложба на
Етнографско –археологически музей – гр. Елхово
21.03., 11.00 – 13.00 ч., пл. „Свобода”
Световен ден на хората със Синдром на Даун – благотворителен базар с изработени
предмети от деца и ученици със специални образователни потребности

22.03., 11.00 ч., Драматичен театър
Тържество за патронния празник на Езикова гимназия „П. Яворов”

22.03., 19.00 ч., Художествена галерия- зала 13
Концерт класическа китара на лауреати от третото издание на Международния
китарен конкурс- гр. Плевен – Филипос Манолудис – Гърция и Никлъс Йохансен –
Дания

24.03. ,19.00 ч., Зала „Версай”
Пролетен РОК БАЛ с участието на групите „ Интензивен сектор”, „Дивите
лебеди”, „Евърдрийм” и „Трансрок” от град Чирпан

25.03., 11.00 ч., Парка на с. Срацимир
Благовещение –засаждане на дръвчета с децата на селото в парка на с. Срацимир
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28.03., 17.00 ч., Художествена галерия – І етаж- ляво крило
Изложба на класическия художник Найден Петков от фонда на Художествена
галерия – Добрич

28.03., 19.00 ч., Зала Община Силистра
„Поручик Бенц” – спектакъл на Драматичен театър „Антон Страшимиров”-Разград

29.03., 17.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев”
„Животът и възкресението”- отчитане на конкурса, организиран от фондация
„Приятели на България” и Регионална библиотека ”П.Павлович”, откриване на
изложба с отличените творби

30.03., 18.00 ч., Художествена галерия – І етаж- концертна зала
Втори рожден ден на Дамски клуб „Осезание” и представяне на книгата „Ние
можем” от Лилия Велчева

31.03., 11.00 ч., Зала Община Силистра
„Пусть всегда будет солнце”- Пети национален фестивал на руската поезия, песен и
танц – областен етап

