ОБЩИНА СИЛИСТРА

Европейски дни на наследството - 2022 г.

ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА СИЛИСТРА – 2022
Силистра – древният, съвременен град, моят град

01.09.-30.09.2021 г. РБ „П. Павлович”
Изложба „Силистренските периодични издания /1885 г. – 1940 г./ - ценно
културно наследство”
01.-15.09.2022 г. зад сградата на Общинска администрация
Атракционен кът за децата
05.09.2022 г., Археологически музей – Силистра
Изкуството на войната през Античността и Средновековието
Представяне на семинара „Военно дело и въоръжение през Античността и
Средновековието“ като част от Лабораторията за изследване на Късната
античност на Балканите. Събитието е част от официалното представяне на
проект LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите.
10.00 – 11.00 ч., практическа част - Лапидариум на Археологически музей
– Силистра.Стрелба с лък и демонстрация на бой с меч на открито.
14.00 – 16.00 ч., научна част - конферентна зала на Археологически музей
– Силистра. Представяне на проекта LABedia: енциклопедия на Късната
античност на Балканите и Лабораторията за изследване на Късната
античност на Балканите. Лекции на участниците в семинара.
06.09.2022 г., 11 ч., Паметник на Цар Борис ІІІ Обединител в Дунавския
парк
Ден на Съединението на България
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Тържествена церемония. Цветя на признателност пред паметника на Цар Борис
ІІІ Обединител и пред паметната плоча, посветена на загиналите в
Добруджанската епопея
07.09.2022 г., 11 ч., Паметна плоча пред сградата на Бизнес инкубатор
82 години от подписването на Крайовския договор за възвръщането на Южна
Добруджа към Отечеството – 7 септември 1940 г.
Цветя на признателност към загиналите за свободата на Добруджа
07.09.2022 г., 18-19.00 ч. 11 ч., РБ „П. Павлович“
Инициатива „Нощ на литературата“ – четене на европейска преводна литература
08.09. 2022 г. , 11.00 ч., Дунавски парк
Концерт на Градски духов оркестър
09.09. 2022 г. , 19.00 ч., площад „Свобода”
Откриване на Четвъртия националeн конкурс за млади изпълнители на
популярна песен „Дунавски звезди – Силистра, 2022”. Организатори - Община
Силистрa и SENSEMUSIC с популярния изпълнител Йордан Марков. Старт на
конкурсната програма за ІV и V възрастови групи.
10.09.2022 г., 10.45 ч. – 18.30 ч. в Драматичен театър
Четвърти национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен
„Дунавски звезди – Силистра, 2022” – конкурсна програма за всички възрастови
групи
10.09.2022 г. , 19.00 ч. площад „Свобода”
Концерт „Пеещо жури”
11.09. 2022 г., 11.15 – 15.30 ч., Драматичен театър
Четвърти национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен
„Дунавски звезди – Силистра, 2022” – конкурсна програма, І, ІІ и ІІІ възрастови
групи.
11.09.2022 г., 19.00 ч., площад „Свобода”
Закриване на Четвъртия национален конкурс за млади изпълнители на популярна
песен „Дунавски звезди – Силистра, 2022”. Награждаване на отличените
таланти. Гала-концерт на наградените участници.
12.09. - 17.09.2022 г., площад „Свобода”
Търговско изложение
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12.09.2022 г., 19.00 часа площад „Свобода”
Рок настроение с група „Графит“ от Силистра и популярната рок група
„Фанданго“
13.09. 2022 г. , 11.00 ч., Дунавски парк
Концерт на Градски духов оркестър
13.09.2022 г., 18.00 ч. площад „Свобода”
Празник на хляба, песента и танца
Изложение на хляб и хлебни изделия от народните читалища в община Силистра
Курбан от Общински съвет - Силистра за здраве и благоденствие
Концерт „С магията на българския фолклор” с участието на таланти от Силистра
и гост-изпълнител на народни песни Райна
14 СЕПТЕМВРИ 2022 г.
КРЪСТОВДЕН, ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН
ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА
Катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и Павел”
08.00 ч. Божествена Архиерейска Света литургия, отслужена от Негово
Високопреосвещенство Доростолски митрополит Яков в съслужение с градското
духовенство
10.00 ч. Молебен за здраве и благоденствие на жителите на град Силистра,
отслужен от Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Яков в
съслужение с градското духовенство.
11.00 ч. Зала „Версай”
Тържествено заседание на Общински съвет – Силистра
11.00 ч. Драматично-куклен театър- Силистра
„Хензел и Гретел“ по Х.К.Андерсен. Вход свободен
Ден на отворените врати в Природонаучен музей – Сребърна
16.00- 18.30 ч., Дунавски парк
Лятна читалня на Регионална библиотека „Партений Павлович“: „Бележити
личности на Силистра” – библиотечни документи за известни личности,
свързани със Силистра и детски занимателни игри за историята на града
18.30 ч., Дунавски парк
Изложба „Архитектурата на Стара Силистра“ на Виктор и Петко Герасимови
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19.00 ч., Площад „Свобода”
Тържествена церемония
Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Празничен концерт – таланти от Силистра, Михаела Филева, Стефан Вълдобрев
и Група „Обичайните заподозрени”
Празнични фойерверки
15.09. 2022 г., 11.00 ч. Дунавски парк, Втори фонтан
Концерт на Градски духов оркестър
17 и 18 септември 2022 г. Художествена галерия – Силистра и
Природонаучен музей – Сребърна от 10.00 до 17.00 часа
Европейски дни на наследството – вход свободен
17.09.2022 г., 9.30 ч. с. Проф. Иширково
Единадесети фолклорен събор „Иширково пее и танцува“
17 септември 2022 г., 10.00 ч. с. Българка
Шести фолклорен събор „На мегдана, край чешмата в село Бръчма“
22 септември 2022 г., 11 ч. Паметник на Васил Левски
Ден на независимостта на България – тържествена церемония
Програмата е съобразена с противоепидемичните изисквания и мерки.
Възможни са промени, за които гражданите своевременно ще бъдат
информирани.
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