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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
2017 г.
2 август- 30 автуст, РБ „П. Павлович” – I – ви етаж
Фотографска изложба на клуб „Иванов”
2 август- 30 автуст, РБ „П. Павлович” – II– ри етаж
„Песента на колелетата” - изложба с материали от фонда на библиотеката за
български писатели
3 август - 6 август 2017 г.
Европейски летен университет в Силистра – XIII–то издание
5 август, 9.00 ч. ,НЧ,, Иван Вазов-1941”с. Срацимир
„Уча се и спортувам”- изработване на родословно дърво и спортни прояви
6 август, 20.00 ч. ,НЧ,, Иван Вазов-1941”с. Срацимир
Лятно кино и дискотека за децата
11 август - 18 август, с. Ветрен
ХXI -ви Пленер за живопис, скулптура, графика и рисунка “Човек и природа”Ветрен 2017”
12 август, НЧ “Светлина-1906” с. Смилец
„Младостта- извор на живот“ – отбелязване на Международния ден на младежта –
прожекция на филм в читалището
16-17 август, Регионална библиотека „Партений Павлович”,17.30 – 19.00 ч.,
Дунавски парк - беседките до ПМГ
„Мисия Динозавър – Лятното приключение ‘2017": Арт пленер, организиран от
Фондация "Приятели на България" и Регионална библиотека "Партений Павлович",
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18 август, 17.00 ч., Художествена галерия
Откриване на изложба от ХXI-ви Пленер за живопис, скулптура, графика и рисунка
“Човек и природа”- Ветрен 2017
18 август, 19.00 ч., Дунавски парк, разкопки
Концерт „Соул музика край реката” – Анна и Джаред от българо-американската
група „Two Cites Оne World”
22 август, 19.00 ч., Драматичен театър
Фолклорен концерт на народната певица Николина Чакърдъкова и Неврокопски
танцов ансамбъл
24 август, 17.00 – 20.00 ч., Дунавски парк - Крайдунавска алея
Открита читалня в Дунавския парк
24 август, 19.00 ч., Концертна зала на Средно училище „Никола Й. Вапцаров”
Държавна опера - Бургас представя Концерт на трио „Тенорите”
25 август, 18.00 часа с. Ветрен, Община Силистра
Посрещане на 62-рата Международна гребна регата по Река Дунав – ТИД
26 август, 10 ч. с. Богорово
Празник на НЧ „Иван Богоров – 2012”: „Край чешмата, под липите” с богата
фолклорна програма, организиран от кметство с. Богорово и народното читалище
26 август, пристанище - Силистра
Финал на 62-рата Международна гребна регата по Река Дунав – ТИД
27 август, 10.00 ч., Парка на с. Срацимир“
Молебен за здраве и благоденствие за жителите на с. Срацимир и региона по повод
спасяването им през 1916 г. и годишнина от Първата световна война
29 август ., 18.00 ч., Художествена галерия- зала 13
Юбилеен концерт на клуб „Амадеус“
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