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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ
ДЕЙНОСТИ”

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
НА КУЛТУРАТА 2017
02.05., 17.30 ч., Художествена галерия – концертна зала
Концерт на детска музикална студия „ДО-РЕ-МИ“
04.05., 17.00 ч., Художествена галерия –I –ви етаж
Съвместна изложба на силистренските художници с художници от гр. Добрич
04.05., 18.00 ч., Драматичен театър
Благотворителен концерт „Да обиколим света” на Основно училище „Отец
Паисий”
05.05., 14.00 ч., Художествена галерия – Зала 13
„Дъга на толерантността” - отчитане на ученически конкурс за рисунка, есе и
разказ, иницииран от Общински съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси
06.05., 10.30 ч., Площад пред читалищата в Община Силистра
”Люлка се люля, девойко...”- площадни тържества в селата на общината, по
случай 6 май - Гергьовден
06.05., 11.00 ч., „Мемориал - Военно гробище”
Тържествено отбелязване на 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската
армия, 6 май - Гергьовден
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07.05., 10.30 ч., Площад с. Проф. Иширково
Празничен юбилеен концерт „110 години Народно читалище „Просвета-1907”- с.
Проф. Иширково”
09. 05., 10.00 ч., Танк Т-34 в Дунавски парк
Шествие на „Безсмъртният полк”- с портрети на родственици , участвали в
антифашистката борба, по инициатива на руските клубове в България и Руски клубСилистра. Поднасяне на венци и цветя с художествена програма от Клуб на
русофилите-Силистра
09. 05., 11.00 ч., Болницата в Силистра
„Библиотека в куфар” – книгодарителница на Регионална библиотека „Партений
Павлович” за децата от Педиатрично отделение на МБАЛ – Силистра, с доброволци
от неформална група „Серафим”
09. 05., 17.00 ч., РБ “П.Павлович” - зала „Диоген Вичев”
„Световната музика / WORLD MUSIK”: презентация на Екатерина Колева,
комплексен отдел „Изкуство” в Регионална библиотека „Партений Павлович”
09. 05.
9 май - Ден на Европа – Програма на Областен информационен център- Силистра
- 18.00 ч., пл. “Свобода”
Хепънинг „ЗАЕДНО за Европа“ с участието на ученици, включени в групи по
интереси по проект „Твоят час“. Награждаване на победителите в конкурса за
детска рисунка на тема „10 години България в Европейския съюз“
- 20.00 ч., пл. “Свобода”
Концерт на популярен гост-изпълнител
Събитията са част от национална инициатива на Мрежата от Областни
информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“
09.05 - 13.05. 2017 г., РБ “П.Павлович”
„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие" – Регионална библиотека
„Партений Павлович” в Националната библиотечна седмица
09.05 - 31.05. 2017 г., РБ “П.Павлович” - II етаж
„Писатели, книги, илюстрации” - изложба на библиотечни материали от фонда
на отдел „Изкуство” в Регионална библиотека „Партений Павлович”
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10. 05., 18.00 ч., Драматичен театър
„Майски фойерверк” – празничен концерт на възпитаници от Средно
общообразователно училище „Н. Й. Вапцаров”
11. 05., 09.00 ч., Училищата, Община Силистра и Общински съвет
Ден на ученическото самоуправление

11. 05., 15.30 ч., АРГИ Център – зала етаж 2
Дебати на тема: „10 години членство на България в Европейския съюз”организирани от Областен информационен център – Силистра. Събитието е част от
национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове в
България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“
11. 05., 17.00 ч., Зала Община Силистра
,,За един живот, превърнал се в легенда “ - тържество, посветено на 95 години от
рождението на учителя Иван Байчев- известен силистренски образователен деец –
инициирано от Клуба на учителя-пенсионер „Иван Байчев”

11. 05., 19.00 ч., Драматичен театър
„Една нощ във Венеция” – оперета на Държавна опера Бургас, с участието на
солистите от Музикален театър – София – Валентина Корчакова и Марио Николов

12.05., 11.00 ч., РБ “П.Павлович” – фоайе и зала „Диоген Вичев”
Откриване на три изложби:
- „Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и читалищните
библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните
политики на Министерство на културата и местната власт” – изложба на постери
- „Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра: 65 години експертноконсултантска дейност и 35 години краеведска дейност” - изложба на методически и
краеведски издания
- „Стара Силистра” – постоянна краеведска експозиция на постери
3

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

12.05., 11.30 ч. ., РБ “П.Павлович” - зала „Диоген Вичев”
„Библиотеките от област Силистра - портал към бъдещето”: Регионална кръгла
маса с библиотечната колегия от област Силистра
12.05., 18.30 ч. ., Читалището с. Бабук
110 години Народно Читалище "Дочо Михайлов-1906" - юбилейно тържество

13.05 ., 10.00 ч., Стадион „Доростол”
III-ти Общински спортен празник “Парад на хвърчилата - Европейска седмица на
младежка активност”- организиран от Община Силистра – Обединен детски

комплекс, ОУ „Иван Вазов”, Фондация „Човек, природа, здраве”, МИКЦ Силистра,
НЧ „Доростол-1870”
13 и 14.05., 10.00 ч., Сцената пред читалището с. Сребърна
IX-ти Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”
14.05., 08.00 – 12.00 ч., Дунавски парк
„Чрез спорт към знание” – благотворителен маратон „400 м = 1 лев” с цел събиране
на средства за закупуване на книги за Регионална библиотека „Партений Павлович”,
организиран от Застрахователна компания Олимпик – Генерална агенция Силистра

15.05., 08.00 – 18.00 ч., РБ “П.Павлович” и Филиал-2
„Ден на отворените врати” в Регионална библиотека „Партений Павлович” –
безплатна регистрация и издаване на читателска карта, библиотечни екскурзии,
„Библиотекар за един час”

16.05., 17.00 ч., РБ “П.Павлович” - зала „Диоген Вичев”
Среща с писателя Христо Стоянов и представяне на новия му роман „Разпад”
16.05., 19.00 ч., Драматичен театър
„Представи си….” – концерт на Веселин Маринов
4

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

17.05., 17.00 ч., Етнографки музей
Изложба „Сватба в Добруджа”
18.05., 17.00 ч., Художествена галерия
Откриване на Клуба на художника и приятели с ретро изложба „Стара Силистра“
на силистренския фотограф Петко Герасимов
18.05., 17.30 ч., Археологически музей
Нощ в музея - Катедралните храмове на Дръстър IX-X век
Изложба „ Нова колекция антични паметници в Археологическия музей”
19. 05., 10.00 ч. Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев”
Майски научни четения във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел
Кънчев” - научна конференция
20.05., 10.00 ч., Художествена галерия
Европейска нощ на музеите
- Вернисаж от 11.00 – 13.00 ч.- Изложба – живопис „Добруджанският пейзаж
в творчеството на художниците Ильо Станчев, Иван Василев, Кръстьо Надарлийски,
Петър Чаушев, Йордан Господинов, Бедиг Бедросян, Симеон Говедаров“
- 15.00 – 17.00 ч. - Прожекция на филм за Моделиани
- 18.00 – 19.00 ч. - Изпълнение на балет „Мечтание“
- 19.30 – 20.00 ч. - Лидия Кулева – изпълнение на пиано (класически автори)
- 20.30 – 22.30 ч. - Прожекция на филм за Ван Гог
20.05., 19.30 ч., Природонаучен музей Сребърна
Европейска нощ на музеите – „Хайде на хорото”- надиграване между самодейците
от клуб по народни танци „Гребенки” и посетителите-любители на българския
фолклор
22.05., 19.00 ч., Драматичен театър
„Крадецът на праскови”- постановка на Театрално–музикален център- Разград.
Драматизация и режисура –Бойко Илиев, участват гост-актьорите Юлиан Вергов и
Мариела Топалова, и актьори от разградския театър
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23.05., 08.30 ч., ПЗГ“Добруджа“
Празник на Професионална земеделска гимназия „Добруджа”- Силистра
23.05., 10.00 ч., Читалището в с. Смилец
Отбелязване на 90-годишнината на краеведа на с. Смилец - Руси Михов, с
презентация за живота и творчеството му
23.05., 11.00 ч., Художествена галерия
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с абитуриенти-отличници на
Випуск 2017 г.
23.05., 12.00 ч., ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Брадвари
Патронен празник на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Брадвари
23.05., 18.00 ч., Ресторант „Мерси”
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с изявени педагогически
специалисти
24.05., 10.00 ч., пл. „Свобода”
Празнично шествие на ученици, учители и културни дейци по случай 24 май – Денят
на българската просвета и култура и на славянската писменост
24.05., 10.00 ч., с. Проф. Иширково
Празник в с. Проф. Иширково, организиран от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Проф.
Иширково
24.05., 10.00 ч., Читалищата в Община Силистра
Празнични прояви в читалищата от общината, по случай 24 май-Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост
25.05., 17.00 - 19.00 ч., Дунавски парк
„Читалня в Дунавския парк” - вестници, списания, енциклопедии и книги с
художествена литература от фонда на Регионална библиотека „Партений Павлович”
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26.05., 18.00 ч. Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“
Финализиране на конкурсна сесия “Младите за Силистра 2017“ с представяне на
изложба, посветена на Нютон и награждаване на класираните участници във
фотоконкурса „Силистра-ден и нощ “

30. 05., 18.30 ч., Драматичен театър
„Рибарски свади”– спектакъл на студио „Артистик” към Обединен детски комплекс

30. 05. – 02.06. 2017 г.
Традиционен национален ученически поход „По стъпките на четата на Таньо
войвода”
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