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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г.
1.06.2019 г. 11:00 часа- сцената на площад „Свобода”
Празник „Чудесата на децата” с участието на Центъра за музика и
изкуство „Мегатон” и илюзиониста Арсен
1.06.2019/ събота/, 11.00ч., Драматично-куклен театър
"Червената шапчица" по братя Грим - вход свободен, подарък за децата
от Драматично-куклен театър Силистра
1.06.2019 г. 19:00 часа, сцената на площад „Свобода
Концерт с участието на Музикална студия „До Ре Ми” и Център за музика
и изкуство „Мегатон”, Дичо, Теди Кацарова и Бенд, водещ Наско от БГ
Радио и Djane Monique с лазерно шоу „Мечта за дете – кампания роди
дете в България!” с партньорството на Община Силистра
01.06.2019г.- НЧ „Родолюбие-2006“, 16.00 ч. с. Айдемир
Празник по случай Международен ден на детето- спектакъл на
Драматично-куклен театър Силистра
2.06.2019 г.10:00-16:00 ч. Дунавски парк – Силистра
Детски празник „В света на приключението” - организатор Клуб
„Изследовател” към ЦАСД, с партньорството на Община Силистра,
учебни заведения и културни институции
02.06.2019г. , 11:40 ч. Паметник на Стефан Караджа
Тържествено отбелязване на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за
свободата и независимостта на България
02.06.19г., с. Българка, 10:00ч.
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Честване на патронния празник в салона на НЧ. "Христо Ботев" с.
Българка
03.06. -31.06. 2019 г., Регионална библиотека, І-ви етаж
„Изкуството като игра с природата или ленд арт” – изложба
03.06 - 30.06. 2019 г., Регионална библиотека, II-ри етаж
„Шедьоври на световните музеи” - изложба на книги и библиотечни
материали от фонда на Комплексен отдел „Изкуство”.
05.06.19г. , 19:00ч. , големия салон на театъра
Театралният състав при Дом на Енергетика при АЕЦ Козлодуй ЕАД
представя спектакъла„Милионерът“ от Йордан Йовков.
Режисьор- Богдан Петканин. Вход свободен
06.06.2019г., 17:00 ч. , Художествена галерия , 1 етаж, ляво крило
Изложба живопис – Никола Тахтунов от фонда на Художествена галерия
Добрич
8.06.2019г., събота, 11.00ч. - Драматично-куклен театър Силистра
"Горската аптека" от Лила Захариева
10.06 - 30.06. 2019 г., Регионална библиотека
„Забавно лято в Библиотеката” - лятна програма за четене и свободно
време.
10.06 - 30.06. 2019 г., Дунавски парк
Летни краеведски екскурзии „Паметта на Силистра”, организирани от
Регионална библиотека „Партений Павлович”
12.06.2019г. , 17:00ч. , Художествена галерия , 1 етаж , дясно крило
Изложба „Добруджански пейзаж“ от фонда на Художествена галерия –
Силистра
14.06.2019г., 18:00ч., НЧ „Паисий Хилендарски-2006“, с.
Айдемир/залата на кметство Айдемир/
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Представяне на книгата на Наим Бакоглу- „Азман“
15.06.2019г. – НЧ „Родолюбие-2006“, 10 ч., с. Айдемир - площад
Фолклорен фестивал „Вдъхновени от песните на Георги Жеков”
15.06. ,11.00 ч.- Драматично-куклен театър Силистра
"Легенда за доброто сърце" - по мотиви на Ярослав Водражек
18.06.2019г. , 17:00ч. , Археологически музей- Силистра
Представяне на албума „ Гласове от Русе за Добруджа“ с автори:
Проф. д-р Николай Ненов, Мариана Димитрова, РИМ- Русе
20.06.19г. , 17:30 ч. , в библиотеката на НЧ „Пробуда-1940“, с.
Калипетрово
Представяне на книгата на Момка Чумпилева „ Хълмистата Добруджа“
21.06.19г.- 23.06.19г. , Фестивал на китарата „Дунавски струни“,
Драматично-куклен театър
ПРОГРАМА: Концерт на Банда “Del Padre”(19:00ч.);
22.06.19г., 10:00ч – 18.00 ч.. – Конкурс- отдел Електрическа китара в
Драматично-куклен театър – Силистра и Майсторски класове –
класическа китара в хотел „Дръстър”;
19:00ч. – Концерт - класическата китара- Рецитал на Дарко Багески,
/Македония/; Рецитал на Виктория Цветкова и Велико Великов (кавал)
22:00ч. , Пиано бар „Артистик“- Награждаване на лауреатите от
конкурса за Електрическа китара и концерт на група „Фанданго”
23.06.19г., 09:00ч.- 18.00 ч. Хотел Дръстър – Конкурс- отдел
Електрическа китара
19:00ч. – Хотел „Дръстър” –
Награждаване и концерт на Лауреатите от конкурс - Класическа
китара
22.06. 2019г., 11.00ч. –Драматично –куклен театър Силистра
"Снежанка и 7-те джуджета" - приказка по братя Грим
27.06.19г. , 17:30ч. , в библиотеката на НЧ „Пробуда“, с. Калиперово
Литературна вечер, посветена на Христо Ботев
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28.06. 2019 г., Регионална библиотека, І-ви етаж
„Европейски хоризонти. Библиотеките от област Силистра – портал към
бъдещето” - изложба на постери и издания на библиотеката
28.06.2019 г., Регионална библиотека
„Хоризонти вчера – хоризонти днес. 60 години организирана
експертно-консултантска дейност на Регионална библиотека „Партений
Павлович” в област Силистра” - юбилейна регионална конференция.
28.06.2019г., 17:30ч. , НЧ „Доростол-1870“, открита сцена в Дунавски
парк
Празник- „Песни за река Дунав и морето“, посветен на Международен
ден на река Дунав 29 юни
В изпълнение на Комуникационна стратегия на Република Българиянационална програма 2019, приоритет 2 , дейност 2(културно
многообразие, превенция на омразата , 76г. от спасението на българските
евреи), със съдействието на Областна администрация Силистра.
Участници: художествени формации при НЧ”Доростол-1870” / Смесен
хор „Седянка“, групи за стари градски песни,ВГ „Интер“, народен
оркестър, балет „Лиденс“ /; с участието на Градски духов оркестър, Стоян
Дечев и Григор Шопов, патриотичен клуб СУ „Никола Вапцаров“ и други
художествени групи.
29.06.19г. , 17:30ч. , местността „Кулак Баши“, с. Калипетрово
Самостоятелен концерт на ВШ „Звездица“ при НЧ „Пробуда -1940“
29.06.2019г., 11.00 часа – Драматично-куклен театър Силистра
"Сърдитият заек" - театрална игра, режисьор Светлана Раду от Молдова

