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                             ОБЩИНА СИЛИСТРА 
         ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
 
      ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ  2017 г. 

 
 

 31.10., 10.00 ч., Средно училище „Никола Вапцаров”-зала 409 
 Училищна инициатива, посветена на 1-ви ноември- Деня на народните будители, с    
 участието на Мария Христова – носител на отличие  „За граждански принос”  на 
Община Силистра 

 
 
 

31.10., 17.30 ч., Художествена галерия – зала 13 
Официална церемония по случай  1–ви ноември -Ден на народните будители. На 
събитието ще бъдат отличени личности с принос в духовното  развитие на Силистра   
 
 
 
01.11., 
Посещение на музея на Йордан Йовков  в град Добрич и отдаване почит на един от 
класиците на българската литература,  по повод 1-ви ноември –Деня на народните 
будители,  от Клуба на учителя-пенсионер „Иван Байчев” – Силистра 
 
 
 
01.11., 14.00 ч., НЧ ”Светлина -1906”  с. Смилец       

   Ден на Народните будители:  
         -творческа среща с д-р Йордан Касабов - етнолог  на тема „Един народ - две вери” 

            -откриване на творческия сезон 
 

                                  
 
 

 



01.11., - 30.11. 2017 г., РБ „Партений Павлович” – І-ви етаж             
„Радетели на духовността” – изложба на библиотечни  документи, посветена на 
народните будители и на 295 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български 
народен будител,  пръв идеолог на Българското национално възраждане (1722–1773) 

 
 
 01.11., - 30.11. 2017 г., РБ „Партений Павлович” – ІІ-ри етаж   
   „255 г. от написването на История славянобългарска“ /Паисий Хилендарски (1762)/     
   - изложба на книги и  материали от библиотечния фонд 

 
 

02.11., 19.00 ч., Драматичен театър 
      „Ана от другата страна” – спектакъл на Държавен драматичен театър Търговище    
       
 

  06.11., 19.00 ч., Драматичен театър 
   „Горката Франция”  от Жан Ко - спектакъл на Частна театрална компания  „ФЕРИ     
    АРТ ООД” 
 
  11.11., 10.30 ч.,  НЧ „Ламбриново-2013” – с. Полковник Ламбриново 
  Изложба „Пъстра добруджанска трапеза” 
 
 

    15.11., 19.00 ч., Драматичен театър  
   „Нашата голяма френска сватба”  от  Жан Жак Брикер и Морис Ласег - спектакъл на      
   „БОНИНИ ООД” 
 
 

 16.11., 17.00 ч., Художествена галерия – І- ви етаж, дясно крило                                   
 Пета  юбилейна  изложба на младите художници от Силистра - живопис, графика , 
скулптура и рисунка 
 
 
16.11.,от  17.30 ч., Народна астрономическа обсерватория /НАО/ 

   Открита лекция с дискусия с гост-лектор от „Грийнпийс“-България на тема: „Гледай с      
   дробовете си в Силистра“ и „Астрономическите наблюдения и праховото замърсяване в     
   атмосферата на Силистра“ 

 
    
 16.11.,14.00 ч., Спортна зала на ПМГ „Св. Климент Охридски“    
   Турнир по народна топка за ученици „Спорт за толерантност”, посветен на 16 ноември –      
   Международен ден на толерантността, организиран от Община Силистра и Общински     
   съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси - Силистра 
 
 



 17.11.,13.30 ч., Природонаучен музей – Сребърна 
Комуникационни инициативи във връзка с  10-тата годишнина от членството на България 
в Европейския съюз и обсъждане на приоритетите на  българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз  
 
 
21.11., 18.00 ч., НЧ”Светлина -1906”  с. Смилец      
Ден на Християнското семейство 
-кулинарна изложба и вечер, посветена на християнските добродетели 
 
23.11., 18.00 ч., Ресторант „Данубе” 
Поетично-музикална вечер  „С усмивка към живота”- с гост поетесата Евгения 
Георгиева- Свидна от гр. Варна 
 
24.11., 16.30 ч.,  НЧ „Просвета – 1907”  с. Иширково       
Празник на Обединено училище „Свети Климент Охридски“, с Професор Иширково – 
130 години от създаване на училището 
 
 
27.11., 13.00 ч.,  Художествена галерия – зала 13 
„Енциклопедия на Област Силистра” – представяне на най-новото справочно издание 
 
     
27.11., 17.30 ч.,  Драматичен театър                                      
Тържествено отбелязване на патронния празник на Природоматематическа гимназия  
„Св. Климент Охридски“  и представяне на  спектакъла „ Двубой“  с участието на 
ученици от ПМГ, от група Театрално изкуство с ръководител Станислав Георгиев, по 
проект „Твоят час” 
 


