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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Общински клуб “Христо Ботйов”
Общински комитет “Васил Левски”

Програма „Пред олтара на свободата”
Тържествено честване на Трети март 2021 г. - Национален празник на
Република България и 143 години от Освобождението от османско
владичество
"Силистра празнува с българска шевица!”- инициатива на Община
Силистра, посветена на Трети март. Всички желаещи могат да бъдат в
народни носии на площад „Свобода”.
3 март 2021 г., 10.30 ч., Катедрална църква „Св. св. първовърховни
апостоли Петър и Павел”
Молебен за здраве и благоденствие на българския народ, отслужен от Негово
Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков, в съслужение с
градското духовенство
3 март 2021 г. 11.30 ч. - Площад "Свобода" в Силистра
- Издигане на Националното знаме на Република България
- Шествие в прослава на свободата - поднасяне на венци и цветя пред
паметниците на Стефан Караджа, капитан Георги Мамарчев и Лев Толстой
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Спазване на условията и здравните мерки за събитията по честване на
Трети март, съобразени с актуалната епидемиологична обстановка:
- задължително носене на защитна маска за лице на открито;
- спазване на физическа дистанция от 1,5 м между присъстващите на
събитието.

3 март 2021 година /сряда/ - Национален празник на България
09.00 – 17.00 часа
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Художествена
галерия Силистра и Природонаучен музей Сребърна

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2021

02.03 - 26.03. 2021 г., Регионална библиотека „П. Павлович”- І - ви етаж
„Мартеници гигант” – изложба, със съдействието на РЕКИЦ - Силистра и на
Областна администрация Силистра

02.03 - 26.03. 2021 г., Регионална библиотека „П. Павлович”- ІІ - ри етаж
„Освобождението на България” - изложба от фондовете на библиотеката

08.03 - 26.03. 2021 г., Регионална библиотека „П. Павлович”- І - ви етаж
„Посланията на шевиците“ – изложба на НЧ „Пробуда – 1940” с. Калипетрово

11.03., 17.00 ч., Художествена галерия- 1- ви етаж
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Гостуваща изложба- живопис на художничката Елена Карамихайлова от фонда
на Художествена галерия „Елена Карамихайлова”- Шумен по повод 8- ми март,
Международен ден на жената

Народно читалище “Пробуда-1940“ с. Калипетрово
Петнадесети Национален фестивал на кукерите -Калипетрово 2021г.-онлайн
издание. Заявки за участие до15 март 2021 г., e-mail: kali_probud@abv.bg,

Народно читалище “Родолюбие-2006“ с. Айдемир
Празник на кукерите и маските – онлайн издание

ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО - КУКЛЕН ТЕАТЪР
СИЛИСТРА
ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
6 март, събота от 11.00 ч.
„Маша и мечокът” по руска приказка
13 март, събота от 11.00 ч.
„Работна мецана” по Леда Милева
20 март, събота от 11.00 ч.
„Червената шапчица” по Братя Грим
27 март, събота от 11.00 ч.
„Хензел и Гретел” по Х.К.Андерсен
Цена на билет 4 лв.
Билети – при касата на театъра преди представлението.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ
11 март, четвъртък от 19.00 ч.
„Емигрантска мечта ” от Мате Матишич
Цена на билет – 6 лв.
По повод 27 март – Международен ден на театъра
25 март, четвъртък от 19,00 ч.
„Вестникар ли?” от Иван Вазов
Празнична цена на билет - 5 лв.
Билети – при касата на театъра
За информация и контакти: 0876 00 77 95

Съгласувал:
Цв. Игнатова
Директор Дирекция
„Хуманитарни дейности“

Изготвил:
К. Георгиева
Гл. експерт
в отдел „Култура”

