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ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ  ЯНУАРИ  2022 
 
 

05.01.-31.01., Регионална библиотека „П. Павлович” – втори етаж 

„Поезия на българския символизъм“–изложба на библиотечни 

документи, посветена на 140-та годишнина от рождението на 

родоначалника на българския символизъм Теодор Траянов 

                                                  

05.01.-31.01., Регионална библиотека „П. Павлович” – втори етаж 

100 години от рождението на Блага Димитрова – българска поетеса, 

писателка, литературен критик и политик 

 

05.01.-31.01., Регионална библиотека „П. Павлович” – първи етаж 

„Приказният свят на Цветан Ангелов“ – изложба от творби на автора – 

по повод 100 години от рождението на любимия на поколения български 

деца поет и писател 

 

06.01., Катедрален храм  „Св. св. първоапостоли  Петър и Павел”  

 

             - 08.30 ч.                                  

Свето Богоявление – Йордановден – Света литургия  и   Велик Богоявленски 

водосвет 

 

-10.30 ч.,                              

Литийно шествие от Катедралния храм „Св. св.  Първоапостоли  Петър и Павел”  и 

хвърляне на Светия кръст във водите  на река Дунав 

 

06.01. 12.00 ч., Паметника на Христо Ботев в с. Проф. Иширково                                      

         -  Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев  

         - „За Ботев” - документален филм  по случай  174 години от    

рождението на  Христо Ботев – онлайн 
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06.01. 09.30 ч., Народно читалище „Пробуда-1940“ с. Калипетрово 

Отбелязване на 174-та  годишнина от    рождението на  Христо Ботев с 

ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Калипетрово и изготвяне на тематичен 

кът във фоайето на читалището 

 

11.01. 10.00 ч., Народно читалище „Пробуда-1940“ с. Калипетрово 

Беседа с  децата от ДГ „Здравец“с. Калипетрово по случай 

Международния ден на думата „Благодаря“ 
 

21.01., Народно читалище „Пробуда-1940“ с. Калипетрово 

„Бабинден на страницата на читалището“  - среща с възрастна  

самодейка от читалището и  нейния  документален  разказ  за традициите 

и обичаите на Бабинден в с. Калипетрово 

 

 
ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР 

СИЛИСТРА 
 

ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

8 януари, събота от 11,00 ч. „Нова приказка за житената питка” от Стефан Стоянов 

9 януари, неделя от 11.00 ч. „Хензел и Гретел” по Х.К.Андерсен 

15 януари, събота от 11.00 ч. „Снежанка и седемте джуджета”по Братя Грим 

16 януари, неделя от 11.00 ч. „Мечо Пух” по А.Милн 

22 януари, събота от 11.00 ч. „Легенда за доброто сърце” по Ярослав Водражек 

23 януари, неделя от 11.00 ч. „Пепеляшка” по Шарл Пероо 

29 януари, събота от 11.00 ч. „Юнакът Келчо, принцесата и змеят” по български и 

румънски  народни приказки 

30 януари, неделя от 11.00 ч. „ Работна мецана” по Леда Милева 

Цена на билет – 4,00 лв. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

27 януари от 19,00 ч. „Свекърва” комедия от Антон Страшимиров 

Цена на билет – 10 лв. 

Всички представления се реализират в условия на зелен сертификат! 

За информация и контакти:  0876 00 77 95 


