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                    ОБЩИНА СИЛИСТРА   
             ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
                 ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2017 
 
 
 
 
04.01. - 30.01. 2017 г.                  ► Изложба живопис – малък формат на Илия   
РБ «П. Павлович»                       Иванов, силистренски фотограф и художник. 
I - ви етаж                                      Албуми живопис от фонда на библиотеката               
Откриване: 17.00 часа 
 
 
04.01. - 30.01. 2017 г.                 ►„Изложба на изложбите” – библиотечни материали       
РБ «П. Павлович»                       и плакати от подреждани през годините изложби в      
II - ри етаж                                    библиотеката 
 
                                                         

 
06.01., 08.30 ч.                               ►Свето Богоявление – Йордановден –         
Катедрален храм                         Архиерейска Златоустова Света литургия и    
„Св. св. Петър и Павел”            Велик Богоявленски водосвет,  отслужени от   
                                                        Негово Високопреосвещенство Доростолския    
                                                        митрополит Амвросий в съслужение с градското   
                                                        духовенство  
  
                                   
06.01., 10.30 ч.                            ►Литийно шествие от Катедралния храм „Св. св.        
                                                         Петър и Павел”  -хвърляне на кръста във водите     
                                                         на река Дунав   
 
 
06.01., 12.00 ч.                          ►169 г. от рождението на Христо Ботев- 
с. Проф. Иширково                    поднасяне на венци и цветя пред паметника на   
                                                        Христо Ботев  в село Проф. Иширково 
 
 
07.01., 05.00 ч.                          ►”Звън на хлопатари”- пресъздаване на самобитния   
с. Бабук                                         обичай  „Ивановци” -  характерен за с. Бабук с   
                                                        обхождане на домовете на момите от кукерска група    
                                                        на  момците  
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07.01., 11.00 ч.                               ►”Хензел и  Гретел” – спектакъл на            
Куклен театър                               Драматично-куклен театър -Силистра 
  
 
      
14.01., 11.00 ч.                          ►”Червената шапчица” – спектакъл на            
Куклен театър                              Драматично-куклен театър -Силистра 
 
                                                        
 
21.01., 10.00 ч.                           ►„Бабинден” –пресъздаване на традиционния   
                                                         български обичай  от читалищата на селата   
                                                         Айдемир, Йорданово, Казимир,    Сърпово,                    
                                                         Иширково, Бабук, Българка, Смилец, Калипетрово,      
                                                         Срацимир,  Сребърна  и други в Община Силистра       
 
 
21.01., 11.00 ч.                           ►„Юнакът  Келчо,  принцесата и змеят” –      
Куклен театър                              спектакъл на Драматично-куклен театър -Силистра 
 
 
24.01., 17.00 ч.                           ►Лекция от семинара „ Училище за родители”,      
РБ «П. Павлович»                       организиран от фондация „Грижа за здравето” 
Зала „Диоген Вичев” 
 
               
27.01., 10.00 ч.                           ► Литературно четене „Един бесарабски българин в     
Дом за стари хора                        Силистра - Михаил Бондар”, по повод 
                                                         70 годишния юбилей на поета 

                           
 
28.01., 11.00 ч.                           ►”Снежанка и седемте джуджета” - 
Куклен театър                              спектакъл на Драматично-куклен театър -Силистра 
 
 

 
 
          
 
 

 


