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ОБЩИНА СИЛИСТРА

Културни прояви
Декември 2021 година
01.12 - 31.12. 2021 г., Регионална библиотека „П. Павлович” – първи етаж
„Коледно тайнство” – изложба на библиотечни документи
01.12 - 31.12. 2021 г., Регионална библиотека „П. Павлович” – втори етаж
Нови книги във фондовете на Регионална библиотека „Партений Павлович” – изложба
на библиотечни документи
01.12.-14.02. 2022 г., Община Силистра
Двадесет и първи национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или
пиянство от любов"- под патронажа на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община
Силистра - www.silistra.bg

02.12., 17.00 ч., 2021 г., Площад „Свобода”
Запалване на светлините на Коледната елха и площадната украса в Силистра –
предава се онлайн на страницата на Община Силистра във Фейсбук
04.12., 14.00 ч., Народно читалище „Светлина – 1906“ с. Смилец”
60- годишен юбилей на библиотеката при НЧ ,,Светлина-1906-Смилец ” и
отбелязване на 188 години от създаването на с. Смилец
06.12.-23.12. 2021 г., Община Силистра
„Стани нине, господине“ коледарски фестивал - предава се онлайн на страницата на
Община Силистра във Фейсбук

06.12. 2021 г., Народно читалище "Иван Вазов - 1941" с. Срацимир
„Коледна работилница“ - изработване на сурвакници, новогодишни картички и
играчки за елхата от кръжок "Сръчни ръце"

06.12., 13.30 ч., Народно читалище „Светлина – 1906“ с. Смилец”
„Никулден” –изложба на домашни ястия, свързани с празника и дегустация
06. - 22.12. 2021 г., Народно читалище „Светлина – 1906“ с. Смилец”
„Зимен пейзаж” - конкурс на детски рисунки
07. 12., 11.00 ч., Филиал Силистра
Изложба 50 години от откриването на Полувисшия педагогически институт-днес
Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“- начало на добри
традиции
До 10. 12., 2021 г., Фоайе на входа на Община Силистра
„Коледни картички с оригинално послание"- благотворителна инициативаwww.silistra.bg
13.-17. 12., 2021 г., Площад „Свобода“
„Коледни картички с оригинално послание"- благотворителен базар- www.silistra.bg
15.12., 16.00 ч., Народно читалище „Пробуда - 1840” с. Калипетрово
Литературна вечер за Йордан Радичков и неговите „врабчета” – предава се онлайн на
страницата на читалището във Фейсбук

20.12.2021 г., Народно читалище „ Пробуда - 1840” с. Калипетрово
„Да дарим топлина на Коледа” – 20 декември – Игнажден – онлайн представяне на
песни, стихове за Коледа, писмо-послание към добрия старец от възрастните, коледни
картички - на страницата на читалището във Фейсбук
24.12., 14.30 ч., Народно читалище „Светлина – 1906“ с. Смилец”
,,Да посрещнем Дядо Коледа” – празнично детско тържество с раздаване на подаръци

24.12.2021 г., Народно читалище „Пробуда - 1840” с. Калипетрово
„24.12.2021 г. – Бъдни вечер“ - онлайн представяне на видеоклипове и снимки на
Коледарската група към читалището, наричане на здраве и берекет - на страницата на
читалището във Фейсбук
25.12.2021 г., Народно читалище „Пробуда - 1840” с. Калипетрово
„Коледна трапеза” – онлайн представяне на калипетровски коледни ястия – снимки
и рецепти - на страницата на читалището във Фейсбук

26.12. 2021 г., Народно читалище "Иван Вазов - 1941" с. Срацимир
Посещение на Дядо Коледа по домовете на децата от село Срацимир

31.12., 23.30., Народно читалище „Светлина – 1906“ с. Смилец”
,,Да изпратим старата година и да посрещнем новата” – новогодишна наздравица
на площада пред читалището в с.Смилец
01.01. 2022 г., 00.10 ч., Град Силистра
Празнична заря!
ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА ЗА МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
Представления за деца
04.12., събота от 11 ч. „НОВА ПРИКАЗКА ЗА ЖИТЕНАТА ПИТКА ” от Стефан
Стоянов
05.12., неделя от 11 ч. „МЕЧО ПУХ” по А. Милн
11.12., събота от11 ч. „СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА” по Братя Грим
12.12., неделя от11 ч. „ЮНАКЪТ КЕЛЧО, ПРИНЦЕСАТА И ЗМЕЯТ” по бълг. И
румънски народни приказки”
18.12., събота от 11 ч. „КОЛЕДНИ ГОСТИ” по бълг. народни приказки, със специален
гост Дядо Коледа
19.12., неделя от 11 ч. „СУМАТОХА В КОЛЕДНАТА НОЩ” от Панайот Цанев, със
специален гост Дядо Коледа
Уважаеми зрители, за децата до 18 год. възраст не се изискват зелени сертификати при
посещение на куклените представления. За придружителите над 18 години ,
представянето на зелен сертификат при влизане в театралната зала е задължително,
съгласно въведените противоепидемични мерки на национално ниво.
Цена на билет – 4 лв.
Представления за възрастни
09.12., четвъртък от 19,00 ч. „СВЕКЪРВА” комедия от Антон Страшимиров
15.12, сряда от 19,00 ч. „БАЙ ГАНЬО” комедия от Алеко Константинов
22.12, сряда от 19,00 ч. „ВЕСТНИКАР ЛИ?” комедия от Иван Вазов.
Цена на билет – 10 лв.
За ученици и пенсионери – 5 лв.
Представянето на зелен сертификат при влизане в театралната зала е задължително,
съгласно утвърдените противоепидемични мерки на национално ниво.
Информация и резервации на 0876 00 77 95
Очакваме Ви!

В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДНАТА НОЩ – ПОДАРЕТЕ СИ ДУХОВНА
НАСЛАДА!!!!!!!!!!!
www.puppetsilistra.com

