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ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

 

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ  2022 г. 

 

 

30-31.05.2022 г.9.30 – Салон на Община Силистра 

Фестивал на приказката, организиран по проект „Мисията продължава“, 

финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства. Фестивалът започва с шествие на приказни герои, 

водено от Фанфарния оркестър на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, с 

ръководител Бонка Скорчелиева 

 

 

                                                  01.06.2022 г. 

 

“Детски усмивки в Природонаучен музей Сребърна ”, инициатива, посветена на 

1-ви юни - Международен ден на детето. Вход свободен. 

 

9.30 часа, Детска градина  “Радост“ 

“Пепеляшка на живо с цигулката“ – музикални гатанки и песни под съпровода на 

Нина Куюмджиян,  изпълнения с акордеон, йоника от педагози в детската 

градина,  увеселение в двора на детската градина. 

 

9.30 часа , двор на Детска градина “Ян Бибиян“ 

Флашмоб  „ Здравей, лято!“ – изпълнение на танца „Русинка“ 

11.00 часа Детски пленер „Здравей, лято!“  – рисуване по общ проект на бяла 

лента по групи и обединяване на рисунките на всички деца. 

15.30 – 16.00 часа “Спящата красавица“ – музикална приказка по балет на 

Чайковски, изпълнение на цигулка на живо. 

 

9.00 часа , Детска градина “Добруджа“ 

Шоу с аниматори в трета възрастова група 

10.00 часа, Рожден ден на  първа възрастова група „Мики Маус“ 

17.00 часа, Разновъзрастова група - празник с участието на деца и родителите. 

 

9.30 часа , сграда на детска градина “Здравец” в с. Калипетрово 

Поздрав и изненади за децата от ДГ „Здравец“.  

10.00 часа, весели игри с аниматор 
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10.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” Силистра 

Весел карнавал по повод Деня на детето 

 

11.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” – Детски отдел 

Силистра 

“Час на приказката”. Проявата продължава на 08, 15, 22 и 29 юни. 

 

10.00 ч. Забавление с деца в двора на Детска градина „Роза” 1 и 2 

11.30 часа, пешеходни пътеки в централна градска част по ул. „Симеон Велики”  

Флашмоб  “Пазете децата на пътя“, организиран от Детска градина “Роза” 

 

 

10. 00 часа, площад - Народно читалище  „Заря  – 1957” , с. Брадвари 

 Рисунка на асфалт „Щастливо детство”, игри  с децата от  ДГ „Детелина”     

 

 

10.00 часа, Детска градина “Радост”, с. Йорданово   

Рисунка на асфалт       

 

 

11.00 часа , НЧ „Паисий Хилендарски – 2006”, село Айдемир 

Излет и спортни игри в местност  „Меджиди табия” . 

 

 

17.00 часа,  площад  “ Свобода “ в Силистра 

Шоу - спектакъл “Забавно училище” на Драматично – куклен театър. Подарък от 

Община Силистра за децата на града по повод Международния ден на детето. 

 

17.00 часа, Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец” 

Детско парти по случай 1 юни – Ден на детето, площад пред читалището 

 

 

16.00 часа, Детска градина “Нарцис” 

Първоюнски хепънинг 

 

17.00 ч., пред Народно читалище  ”Родолюбие -2006” – с. Айдемир 

Шоу - спектакъл за децата на с. Айдемир  от Драматично-куклен театър – 

Силистра. 

18.00 часа, Народно читалище “ Пробуда  - 1940” , село Калипетрово 

Караоке парти на децата от Вокална школа „Звездица“ . 
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Месец юни 

веднъж седмично,  “Народно читалище  „Светлина - 1906 - Смилец” 
Турнир по тенис на маса – работа с деца на открито. 

 веднъж седмично, “Народно читалище  „Светлина - 1906 - Смилец”  

„ Прочети  ми, бабо, приказка “, баба чете на внуче – четене на открито. 

 

 

30.05 – 02.06. 2022 г. 

Участие в  37 – ми традиционен  поход под надслов “По пътя на четата на Таньо 

войвода” - Културно- просветно дружество  „Родно Лудогорие” и Община 

Силистра 

 

 

01.06 – 30.06.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович”, втори 

етаж 

“Христо Ботев – духовна мярка за национално освобождение и символ на 

българската нация” – изложба с материали от фондовете на Регионалната 

библиотека 

 

02.06.2022 г. 

11.45 часа,  Паметник на Стефан Караджа,  гр. Силистра 

Тържествено отбелязване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата на 

България. 

 

 

 

 

02.06.2022 г.  

10.00 часа Регионална библиотека “Партений Павлович” Силистра, филиал 

Лятно четене 2022 – презентация на задължителната литература пред втори “Б” 

клас от ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” 

 

 

02.06.2022 г.  

11.00 часа Регионална библиотека “Партений Павлович” Силистра, фоайе 

Изложба  “Родината…” , картини на Весела Думанова 

 

 

02.06.2022 г.,  

17. 00 часа , Художествена галерия – Силистра, втори етаж, зала 13 

Концерт на клуб “Амадеус“ с ръководител Грета Дачева 
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02.06.2022г. Народно читалище "Просвета-1907" с. Проф. Иширково  

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България - поднасяне на венци и цветя 

пред паметника на Христо Ботев, литературно – музикална композиция. 

 

02.06.2022г.  

11.00 часа, НЧ „Паисий Хилендарски – 2006”, паметник на загиналите във 

войните Айдемирци, село Айдемир 

„А Ботев горе, на върха остава” – поетичен рецитал.  

11, 30 часа  Поднасяне на венец пред бюста на Христо Ботев, кратка беседа с 

членове на читалището по случай патронния празник на читалището. 

 

02.06.2022 г 

11.00 часа, НЧ „Светлина - 1906 - Смилец” 
„Аз съм Ботевче “ – поетичен рецитал и поднасяне на венци пред паметниците в 

селото. 

 

 
02.06.2022 г. 

13.30 часа , Народно  читалище “ Пробуда – 1940 “ , село Калипетрово  

Посещение в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово и изнасяне на 

беседа за живота и делото на Христо Ботев. Раздаване на свитъци с негови 

стихотворения. 

 

02.06.2022 г. 

16.00  часа  Народно читалище “ Дочо Михайлов -1906 “ 

“Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!”- изложба и презентация, 

посветена  на Ботев и загиналите за свободата на България. 

 

 

02.06.2022 г.  

Народно читалище “Христо Ботев” , с. Българка 

Тържествено отбелязване на деня на Ботев и на загиналите за свободата на 

България – поднасяне на пред бюста на паметника на Христо Ботев, кратка 

беседа с членове на читалището по случай патронния празник на читалището. 

 

02.06.2022 г.  

Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир 

Отбелязване на Деня на Христо Ботев,прочит на стихове, посветени на Христо 

Ботев и поднасяне на цветя на паметника "Тъжаща майка" в село Срацимир. 
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02.06.2022 г. 

Детска градина “Радост”, с. Йорданово 

Празник на родното село – дискотека в детската градина 

 

3.06  - 4.06.2022 г. 

13.00 часа, Зрителна зала на  Младежки дом гр. Силистра  

Международен екологичен форум „Сребърна 2022“  с  домакинството на  

ЦПЛР – ОДК.  

 

04.06.2022г. 

16.00 часа, площад на село Бабук 

„Децата-най-голямото богатство”- празник на детето. 

 

06.06.2022г. 

18.30 часа  Драматичен театър “Сава Доброплодни” – гр. Силистра 

“Новите приключения на славните котета” – мюзикъл за деца, с участието на 

“ДО РЕ МИ”, b2 балет и трио “Eлмина” 

 

06.06.2022г.  

9.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” Силистра, филиал 

“Здравей, ваканция” – презентация пред ученици от втори “Б” клас при СУ “Н. 

Вапцаров” 

 

6.06  -  09.06.2022г. 

ПГСУАУ “Атанас Буров“,   STEM център 

Турнир по електронни спортове, организиран по проект „Междуучилищна лига 

по електронни спортове в община Силистра – място за социализация и кариерно 

израстване“, финансиран по съвместната конкурсна сесия „Младежта срещу 

насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“. 

 

07.06.2022 г.  

10.00 часа , Регионална библиотека “Партений Павлович”, Филиал 

Час по “Ментална математика” с ученици от трети “В” клас при ОУ 

“Св.св.Кирил и Методий”  

 

 

 

07.06.2022 г.  

10.00 часа , Обединено училище  „Св. Климент Охридски“, с. Проф. 

Иширково 

„Весело лято“ с постановката „Забавно училище“ на Драматично-куклен театър, 

Силистра – дейност по проект „Мисията продължава“, финансиран от Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
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08.06.2022г. 

18.30 часа , Драматичен театър “ Сава Доброплодни ” – гр. Силистра 

Благотворителен концерт - 10 години от създаване на   Народно читалище “ 

Дръстър – 2012“. 

 

08. 06. 2022г. 

Художествена галерия – Силистра – първи етаж, дясно крило 

Изложба на Йордан Кисьов с творби от фонда на Художествена галерия 

Силистра 

 

09.06.2022 г. 

9.40 часа , ПГМТ „Владимир Комаров“ 

Отбелязване на международния ден на приятелството под надслов „Усмивката 

няма националност“. 

 

09.06.2022 г. 

17.00 часа, Регионална библиотека “ П. Павлович “ – гр. Силистра 

Представяне на книгата  на Димитрина Христова “Имената на времето” 

 

 

09.06.2022 г. 

09.00  часа , Зрителна зала на  Младежки дом , гр. Силистра 

Конференция “Слънчевите руни в българските носии и история – Силистра 

2022” 

 

 

 

10.06.2022г.  

17.00 часа, Местност „Меджиди табия“ 

„Ориентиране в пространството - работа с компас“. Изнесена дейност на Школа 

„Пътешественици“ към ЦПЛР-ОДК. 

 

 

10.06.2022г. 

10.00 часа, Народно читалище “ Родолюбие – 2006” с. Айдемир и Кметство с. 

Айдемир 

Откриване на изложба на картини на художници, свързани със с. Айдемир 

 

 

10 – 12.06.2022 г. гр. Ловеч 

Участие  на ученици от ПМГ „Св. Кл.Охридски“ в Национално състезание за 

ключови компетентности по природни науки. 
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11.06 .2022 г.  

Провеждане на регионален етап на XII Национален събор на българското 

народно творчество  - Копривщица 2022 г. 

 

12.06. 2022 г. 

20.30 часа, площад  кметство  Айдемир 

Кметство Айдемир и Народно читалище “Родолюбие – 2006“  организират 

празничен концерт  с участието на оркестър “ Извор “ гр. Добрич и народната 

певица Петя Панева  - носител на званието “ Гласът на България “. 

 

15.06.2022г.  

18.00 ч., библиотека на Народно читалище “Пробуда 1940” 

Литературна вечер за живота и творчеството на Ангел Каралийчев. 

 

13,15 и 17.06. 2022 г. 

 

8.30 – 13.30 часа – при подходящи метеорологични условия, ПГМТ 

„Владимир Комаров“ с. Ветрен, Бивак „Ветрен“. 

Дейности по проект „Тегулициум“, финансиран по съвместната конкурсна сесия 

„Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“ - при 

подходящи метеорологични условия. 

 

16.06.2022 г. 

18.00 часа Зрителна зала, Младежки дом 

Заключителен концерт на Вокална група „Бяло, зелено червено“  с участието на 

Балет „Аксел“ - представителна изява по проект „Младите за изкуството“, 

финансиран по съвместната конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и 

наркотиците“ и „Младите за Силистра“. 

 

 

16.06.2022 г. 

10.30 часа,  НЧ “ Дочо Михайлов-1906 “, село Бабук 

”Здравей, ваканция” - откриване на лятната ваканция  

 

20.06.2022 г. 

10.30 часа,  НЧ “ Дочо Михайлов-1906 “, село Бабук 

„В царството на книгите” - запознаване на децата с  автори на детски 

произведения. 
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21, 22 и 23.06. 2022 г. 

8.00 – 19.00 часа, ПГМТ „Владимир Комаров“ 

Ден на отворените врати в ПГМТ 

22.06.2022г.  

10.00 часа , Регионална библиотека “Партений Павлович”, Филиал 

“Поезия за всички” с фондация ”Съпричастие” 

16.00 часа , Регионална библиотека “Партений Павлович”, Филиал 

“Какво можем да прочетем за билките”, колективно посещение на дамите от 

Пенсионерски клуб № 2, Силистра 

23.06.2022 г. , 

16.00 часа, Регионална библиотека “ Партений Павлович”, Филиал 

Клуб ”Любопитко” 

23.06.2022 г. 

16.00 часа, Народно читалище “Пробуда – 1940“ 

„На чаша билков чай“ – Посещение на учениците от 3-ти клас от СУ „Н. Й. 

Вапцаров“ и представяне на презентация за по-често срещаните билки в региона, 

и начини на тяхното използване, по повод Еньовден. 

 

24.06. 2022 г. 

17,30 часа, Дунавски парк 

Празник  “С билки и песни на Еньовден” 

 

24.06. 2022 г.  

10.00ч. Фоайе  на читалище “ Заря  – 1957 ”, село Брадвари  

Изложба на билки и цветя по случай Еньовден „Ден на билките, цветята и 

 водата”.  

 

 

24.06.  2022 г. 

08.00 часа в читалището, Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. 

Срацимир 

Еньовден - беседа за билките, слънцето и водата - традиции и обичаи, свързани с 

празника. Бране на билки. 
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24.06.2022г.  

10.30 часа,  НЧ “Дочо Михайлов-1906“, село Бабук 

Еньовден - празник на билките и на билкарите. Откриване на жътвата. 

 

 

24.06.2022г.  

 Народно читалище “Родолюбие 2006“ с. Айдемир 

Посрещане на Еньовден, бране на билки в местността "Манастира",  изработка 

на Еньовски китки и венци, вързани с червен конец, които през годината се 

използват за лекуване.  

                

 

25.06.2022 г. 

10.00 часа, Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с.Срацимир 

Пленер с децата - рисунки на герои от приказките, във връзка с празника на 

детето. 

                     

 

25.06 – 26.06.2022г. , Дунавски парк  

Първи Дунавски фестивал на сетивата  „Danube Experience” /Дунавско 

преживяване/- АДО „Дунав” и Община Силистра.  

Кулинарни, винени, приключенски и културни форми на преживявания от  

многоликия Дунавски регион. С изградени тематични кътове (кухня, вино, 

приключения, култура & история, иновации). Фестивалът е организиран в 

контекста на честванията на Международния ден на река Дунав – 29 юни. Вход 

свободен. 

 

 

26.06.2022г.  

Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец”, църковен двор 

“Еньовден” – празник на билките, литургия в църковния храм ”Св. Йоан 

Кръстител” на селото. 

 

27.06.2022 г. 

18.00 часа,  ДТ „Сава Доброплодни“ 

„Последните мускетари“  -  постановка на Театрално студио „Артистик“ при 

ЦПЛР-ОДК  
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27.06.2022 г. 

17.00 часа, Художествена галерия Силистра, първи етаж, ляво крило 

Гостуваща изложба ”Формата – пластични интерпретации” на Илиян Иванов 

29.06.2022 г. Дунавски парк 

 Празник, посветен на река Дунав с участие на школите от ЦПЛР – ОДК – 

изнесени занятия             

 

 

29.06.2022 г. 

Еднодневен фестивал на “Лятно театро 2022“ 

Събитието включва седем модула : 

- Анимация с игри; 

- Арт – ателие “ Куклена ферма “ ; 

- Куклено – театрален спектакъл; 

- Интерактивна изложба “Дигитално мастило“ 

- Шоу със сапунени мехури; 

- Представяне на местни таланти; 

- Стендъп  комеди  шоу “ Образцов дом “. 

 

 

01-30.06.2022 г. 

 Онлайн, чрез сайта на ЦКО: https://proorientirane.com и видео платформата 

www.youtube.com  

Видео визитки на професионалисти от Силистра, представени в рубрика 

„Професията отблизо“ по проект „Дигитална платформа – Стъпки към бъдеще“ 

по НП на МОН, реализиран от Център за кариерно ориентиране – Силистра. 

Проектът е насочен към учениците,  избиращи нов образователен етап – 7 и 12 

клас. 

01.06. – 30.06.2022г.   

Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец” 

“Срацимир и чудно село”, представяне на творби в читалището – стихотворения, 

есета, разкази, фотографии 

30.06.2022 г.   

Народно читалище  ”Родолюбие-2006”  с. Айдемир 

Посрещане на първите слънчеви лъчи на м. Юли- Джулай Морнинг, местност 

"Топовете" . 
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ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-СИЛИСТРА ЗА 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

Представления за деца 

 

3 юни, петък, 18.30 часа 

ПРЕМИЕРА 

„Болен здрав носи” 

 

4 юни, събота, 11.00 часа 

„Болен здрав носи” 

 

11 юни, събота, 11.00 часа 

„Мечо Пух” 

 

18 юни, събота, 11-00 часа 

„Лакомият змей” 

 

25 юни, събота, 11.00 часа 

„Хензел и Гретел” 

 

 

 

Представления за възрастни 

 

20 юни, понеделник, 19.00 часа 

„Шинел” – гостува театър „Кредо”. Цена на билета – 10 лева, за ученици – 6 

лева. 

 

29 юни, сряда, 19.00 часа 

„Само за мъже” – комедия от Дарио Фо. Постановка на Драматично-куклен 

театър-Силистра. Цена на билети – 10 лева. 

 


