
ОБЩИНА СИЛИСТРА
*ул. “Симеон Велики” № 33 ((086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43
7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ  2017 г.

11.00 ч.   Празничен концерт на Градски духов
     оркестър

Място: Дунавски парк

16.00 ч. Детски празник
„Усмихнатите деца на Силистра празнуват”

Място:  пл. „Свобода”

18.00 ч. Концерт на учениците от Природоматематическата
гимназия „Св. Климент Охридски”

Място: Драматичен театър

2 юни, 11.50 ч., паметника на Стефан Караджа
Тържествено отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата
и независимостта на България

2юни, 13.00 ч., Младежки дом -  Зрителна зала
Откриване на XXVI Международен екологичен форум "Сребърна 2017”
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2 юни, 17.00 ч., Художествена галерия –I-ви етаж, ляво крило
Изложба на детски рисунки на ученици от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“- с. Черник
и ОУ „Д-р Петър Берон“- с. Чернолик по Проект „Твоят час“ с ръководител Сечкин
Зелябит

2 юни - 29. юни, РБ “П. Павлович” –II-ри етаж
„Писатели, книги, илюстрации” – изложба с  материали от фонда на библиотеката

2 юни- 30 юни, Филиал на  РБ „П. Павлович”
„Лято в библиотеката”  - лятна програма за четене и свободно време :
-  четения на препоръчителна литература и по желание на читателите, гледане на
филми

3 юни, 10.30  - 12.30 ч., Дунавски парк /беседката пред ПМГ/
„Drawing day – България - Да рисуваме заедно” - световен ден на рисуването 2017

5 юни - 29 юни, РБ “П. Павлович” –I-ви етаж
„ Загадки от старите картини” – изложба на репродукции и художествени албуми
от фонда на библиотеката

5 юни, 19.00 ч., Куклен театър
„Една нощ с теб”- спектакъл – Театър Българска армия- София с участието на
Стефка Янорова и Георги Кадурин

6 юни, 19.00 ч., Драматичен театър
„Животът е хубав” – спектакъл на Театрално студио „Питър Пан” при ПГСУАУ
„Атанас Буров”

8 юни, 19.00 ч., Драматичен театър
„Стая 1313” – комедия – Драматичен театър „Адриана Будевска”- Бургас и
специалното участие на Руслан Мъйнов

11 юни, 10.00 ч., Дунавски парк /втори шадраван/
Дунавски спортен празник, посветен на 180-тата годишнина от рождението на
Васил Левски. Масов крос за деца, младежи от 7 до 18години и техните родители,
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под наслов "Мама, татко и аз" и различни спортни игри, програма и викторина,
посветени на Апостола на свободата -Васил Левски

12 юни, 19.00 ч., Драматичен театър
„Редки тъпанари”- спектакъл – Драматичен театър „Сава Огнянов” - Русе

14 юни, 17. 00 ч., Художествена галерия – I-ви етаж, дясно крило
Съвместна изложба на Едуардо Диас с Марияна Соколова и Амалия Суруцеану

15 юни – 30 юни, 10.30 – 12.30, РБ “П. Павлович” –Детски отдел
„Лято в библиотеката”  - лятна програма за четене и свободно време

16 юни, 14.30 ч., Драматичен театър
„Спасителят” – спектакъл – Театрална формация „Улична банда” – София.
Дискусия с актьора Ивайло Захариев по проблемите на наркоманиите. Спектакълът е
подарък от Община Силистра – Превантивен информационен център по зависимости
за младите хора на гр. Силистра, по повод Международния ден за борба със
злоупотребата и незаконния трафик на наркотици. Вход свободен!

22 юни, 17.00 – 19.00 ч., Дунавски парк
Открита читалня в Дунавския парк.

24 юни, 10.00 ч., Дунавски парк /около шадраваните зад ПМГ/
Празник „С билки и песни на Еньовден”

27  юни 19.00ч., Драматичен театър
„Рибарски свади“– спектакъл на Театрално студио „Артистик” при Обединен
детски комплекс

29 юни, 19.00 ч., Драматичен театър
„Третото око” – спектакъл – Театрална къща „Вива арте”

29 юни, 11.00 ч. в Дунавски парк
Концерт на Градски духов оркестър, посветен на Международния ден на река
Дунав


