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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 

2016 г. 
 
 
1 август- 26 автуст,   РБ „П. Павлович”- ІІ-ри етаж 
 Изложба на библиотечни материали по повод 130 години от рождението на Дора 
Габе (1886-1983) –българска поетеса и преводачка  
 
1 август- 31 автуст,   РБ „П. Павлович” 
„Лято в библиотеката” - лятна програма за четене и свободно време:                                 
/вж. www.libsilistra.bg/ 

 
1 август- 31 автуст, 10.30 ч.  РБ „П. Павлович” – Филиал  
„ Час на приказката” 
 

5 август - 8 август,    
Европейски летен университет в Силистра – XIII – то издание  
 

 
 
12 август - 19 август, с. Ветрен 
ХX -ти Пленер за живопис, скулптура, графика и рисунка “Човек и природа”-
Ветрен 2016” 
 
 
16 август - 18 август, 17.00 -  19.00 ч. Дунавски парк- втори шадраван 
Пленер за деца „Мисия Динозавър” 
 
 
19 август, 17.00 ч., Художествена галерия 
Откриване на изложба от ХX-ти Пленер за живопис, скулптура, графика и рисунка 
“Човек и природа”- Ветрен 2016” 
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19 август, 
61 – ви Международен Дунавски поход -ТИД 
 
 
22 август – 27 август,  НЧ“Светлина-1906- Смилец“  
  „Работилница за бабина питка и гозби”,  по инициатива   “ Посрещни ме на село” 
 

• 22.08.2016г – 15.00 часа – Читалището  
     Запознаване  с  Караомурски  обичаи  и  традиции - разучаване  на  танци  и     
     песни  
•  23.08.2016г. -15.00 часа– Читалището   
      Възпроизвеждане  на  ритуал  „Жътва „ 
 
• 24.08.2016г- 10.00 часа –Пенсионерски  клуб 
     „Сръчните  ръце  на  баба”- правене  на хляб  и  хлебни  изделия 
 
• 25.08.2016г- 10.00 часа -  Пенсионерски  клуб 
    „Баница  и  пещ”- история  и  практика 
 
• 26.08.2016г-  14.00 часа -  Читалището  
    Творческа  работилница - направа  на  съдове  за  съхранение  на  маджун 
 
• 27.08.2016г- 08.00 часа - местността  „Гизлиджа” 
     Подготовка на  район „ Гизлиджа “ - изнесена  етнографска  изложба 
 
 

27 август, 19.00 ч., Храм „Св. Димитрий” с. Срацимир 
Панихида в памет на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и 
Втората световни войни и поднасяне на венци и цветя пред паметника в с. Срацимир 
 
 
28 август, 08.00 ч., местността „Гизлиджа” в с. Смилец 
 Празник  на  динения  мед - маджун  -  
демонстрация  на  приготвянето му с  участие  на  ученици  от  Младежки  клуб 
„Мечтатели”  към  НЧ ” Светлина-1906 ” и  реализиране  на  проект  по  конкурсна  
сесия „ Младите  за  Силистра   2016”- младежка  зона  „ Еко бостан “, ученици  от  
работилница  „Бабина  питка” по  инициативата „ Посрещни  ме  на  село”   
  
 
28 август, 10.00 ч., Паметник на скърбящата майка в с. Срацимир  
Тържествено честване.  
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