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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

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

„ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА”

Програма, посветена на 3 март – Тържествено честване на Трети
март- Национален празник на Република България и 142 години
от Освобождението от османско владичество
"Да развеем българското знаме!"- инициатива на Община Силистра,
посветена на Трети март
3 март 2020 година /вторник/9:15 ч. - Драматично - куклен театър

Открит урок по родолюбие на Сдружение "Хайдути" с ученици от
Силистра
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10:30 ч. - Площад "Свобода"
-Ритуал по издигане на Националното знаме на Република България
-Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред паметниците
на Стефан Караджа, кап. Георги Мамарчев и Лев Толстой
-Празничен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа "
гр. Добрич “ на площад „Свобода“

02.03 - 31 .03., Регионална библиотека „П. Павлович”- ІI-ри етаж
Март – 1877-1878 г. Пантеон на Българското възкресение - изложба от
колекциите на библиотеката

3 март 2020 година - Пред Народно читалище„Пробуда-1940” село Калипетрово
09.00 часа
„За България - с любов” – тържество, с участието на Група за стари градски песни
„Камбанен звън” и Вокална школа „Звездица” при Народно читалище „Пробуда1940” село Калипетрово, по случай Националния празник на България – 3-ти март.
Поднасяне на цветя и венци пред паметната плоча на опълченците от село
Калипетрово

3 март 2020 година - Национален празник на България
09.00 – 17.00 часа
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Археологически музей,
Етнографски музей, Художествена галерия и Природонаучен музей – Сребърна

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020
01.03., Народните читалища в Община Силистра
„С песен и любов” – прояви, посветени на 1-ви март- Ден на самодееца и
любителското художествено творчество

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

01.03., 09.00 ч., Село Калипетрово
„Сирни заговезни” - традиционно обхождане на домовете в селото от Кукерска
дружина към читалището, за здраве и берекет, и представяне на обичая „Улюлюнга”
в местността Кулакбаши

01.03., 10.00 ч., Площада на село Айдемир
45-ти Традиционен празник на кукерите и маските – село Айдемир
-18.30 ч. - Запалване на "улелия" /голям празничен огън/ и мегданско хоро в
местността "Паткина чешма"

02.03., 9.50 ч., Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/
Посрещане на Баба Марта с ученици от Основно училище „Отец Паисий“ и Център
за специална образователна подкрепа /ЦСОП/

02.03 - 31.03. 2020 г., Регионална библиотека „П. Павлович”- ІІ - ри етаж
Смях с Чудомир - 130 години от рождението на сладкодумния български сатирик и
художник - изложба от колекциите на библиотеката

04.03., 18.00 ч., Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“
Лекция, посветена на българските учени и техният принос
04.03 - 10.03. 2020 г., ПМГ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Иван Вазов“
Осмомартенски турнир по футбол – момичета

06.03., 17.30 ч., Конферентна зала на Обединен детски комплекс
„Цветя за мама“- изложба на Школата по изобразително изкуство към Обединен
детски комплекс
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До 06.03. 2020 г., Регионална библиотека „П. Павлович” – I- ви етаж
„Дунавска приказка - изгреви и залези” - фотоизложба

08.03., 12.00 ч., Народните читалища в Калипетрово, Бабук, Срацимир, Смилец
„Жената – вечната и святата” – тържество, по случай 8-ми март –
Международния ден на жената

10.03., 17.00 ч., Регионална библиотека „П. Павлович” – I- ви етаж
„Пролетно вдъхновение” - изложба на силистренски приложници

14.03., 11.00 ч., Пред Народно читалище „Заря 1957“ с. Брадвари
VI- ти Регионален събор на алианите „Невруз“

17.03.. 17.00 ч., Регионална библиотека „П. Павлович” - зала „Диоген Вичев”
Премиера на монографията „Фантазии в метал” - представяне на издание на
Регионална библиотека „Партений Павлович”, съставител Даниела Недялкова

19.03. , 10.30 ч., АРГИ Център, Силистра
Общински форум „Моето участие в приобщаването“

19.03. , 17.00 ч., Художествена галерия- I етаж
Гостуваща изложба на Александър Петров – Лавандулата /1916 – 1983/
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20.03 – 22.03., 14.00 ч., -откриване, Хотел „Данубе“
Национална младежка среща „БОС – Бъди, Опази, Съхрани …себе си“

23.03., 11.00 ч., Зала на Средно училище “Никола Йонков Вапцаров“
Тържество за патронния празник на Езикова гимназия „П. Яворов”

23.03., 18.30 ч., Зала „Версай”
III-ти Пролетен РОК БАЛ с участието на Силистренски рок групи и специалните
гости от Сърбия - група Melmac Riders
23.03., 19.00 ч., Драматичен театър
„Валентинов ден“ – представление на Театрално студио "АРТИСТИК" към
Обединен детски комплекс, режисьор Христо Христов, по повод Международния
ден на театъра
24.03., 19.00 ч., Киносалона на Дома на учителя
Концерт на китариста Павел Ралев - преподавател и възпитаник на Кралската
музикална академия в Лондон

27.03., 18.00 ч., Зала на Средно училище “Никола Йонков Вапцаров“
Откриване на XLV Национална олимпиада по биология и здравно образование

29.03. , 16.30 ч., Художествена галерия- зала 13
Награждаване и закриване на XLV Национална олимпиада по биология и здравно
образование
31.03. , 16.30 ч., Библиотеката на НЧ „Пробуда-1940”- с. Калипетрово
Литературна вечер за живота и творчеството на Димитър Димов

