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             ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ 

ДЕЙНОСТИ” 
 
 
 

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ НА 
КУЛТУРАТА 2016 

 
 
 

 
03. 05. – 07.05., 2016.              ►110 години от създаването на Народно читалище       
 Читалище                                   ”Светлина-1906” -  с. Смилец”- цикъл от прояви                                                                                                                                                                                                
с. Смилец”                                                                                   

 
04. 05. – 30.05., 2016.              ►Авторска изложба  на младата художничка    
РБ „П. Павлович”                Мириам Десимирова, ученичка от   
І-ви етаж                                      ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- Силистра 
 
04.05 - 30.05., 2016                  ►„ Силата на писаното слово” - изложба с                                                                                                               
РБ „П. Павлович”                       материали от фонда на библиотеката 
 ІI-ри етаж    

 

04.05., 19.00 ч.                          ►”Любими руски песни и цигански романси”-          
Драматичен театър                      концерт на Симфоничен оркестър – Шумен  със      
                                                         солист Руслан Мъйнов и диригент Левон Манукян  
 
06. 05., 10.30 ч.                          ►”Люлка се люля девойко...”- общоселско площадно                                        
 Площад пред                                 тържество 
 Читалище 
 с. Бабук 
 
06. 05., 10.30 ч.                        ►Гергьовденско веселие в село Айдемир 
Площад в центъра 
на с. Айдемир 
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06. 05., 10.30 ч.                        ►Тържествен ритуал за отбелязване на 6 май-Ден         
„Мемориал -                               на  храбростта и празник на Българската армия, 
Военно гробище”                         6 май ― Гергьовден 
 
09. 05., 10.00 ч.                        ►Поднасяне на цветя и венци на паметника на    
с. Проф. Иширково                   съветските летци и паметника на загиналите в      
                                                       Отечествената война в с. Проф. Иширково 
 
 09. 05., 11.00 ч.                        ►Официална церемония по отбелязване на 9 май -      
 Паметник на                              Ден на победата  над фашизма и 71   
 31-ви полк                                   години от края на Втората световна война, 
                                                       Ден на Европа 
 
09. 05., 11.00 -17.00 ч.                 ►9 май - Ден на Европа – Програма на  

                                             Областен информационен център- Силистра 
11:00 ч. - 13:00 ч.                               - Изнесена приемна на Областен информационен  
                                                            център -Силистра на площад "Свобода" пред   
                                                            ОИЦ (входа на Кукления театър) 
15:30 ч.                                            - Среща-дискусия с неформални младежки   
                                                            организации на тема "Активните млади -       
                                                            бъдещето на Силистра"- в залата на Областен    
                                                            информационен център - Силистра 
17:00 ч.                                            - Изложба с Добри практики от изпълнени проекти   
                                                            с европейско финансиране -флашмоб с музикални    
                                                            и танцови изпълнения, с участието на Център за   
                                                            музика и изкуства "Мегатон" и балетна формация            
                                                            "Б2" - площад "Свобода"               
                                                             пред ОИЦ (входа на Кукления театър) 
 
 
09. 05., 14.00 -20.00 ч.             ►Наблюдение на пасаж на Меркурий в Народна    
Наблюдателна площадка         астрономическа обсерватория  
на НАО 
 
 
 09. 05., 17.00 ч.                        ►Ретроспективна изложба на силистренския                                                 
Художествена галерия              художник Петър Чаушев – живопис 
09. 05. - 13.05.                           ►Национална библиотечна седмица  –  инициативи          
РБ „П. Павлович”                       на библиотеката по програма /вж. www.libsilistra.bg/  
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10.05., 08.30 -17.30 ч.              ►Ден на отворените врати – безплатна                                                  
РБ „П. Павлович”                     регистрация  на читатели 
І-ви етаж  
„Регистрационен център” 
 
 

11.05., 16.00 ч.                           ►Ден на отворените врати - запознаване с работата на   
Читалище                                        библиотекаря в читалището 
с. Бабук                                      
 
 
11.05., 16.30 ч.                           ►”Изкуство – дълг – морал” – семинар на Филиал-   
Заседателна зала                          Силистра на РУ „Ангел Кънчев” 
Община Силистра 

 
 
11.05., 18.00 ч.                           ►Юбилеен концерт, посветен на  50 години от   
Драматичен театър                     основаването на НЧ "Св. св. Кирил и Методий -           
                                                        1966” - Силистра  и 25 години Танцов ансамбъл      
                                                        "Ритъм" при  НЧ "Св. св. Кирил и Методий-1966”            
 
 
12.05., 18.00 ч.                           ►Юбилеен концерт „ 15 години с Група за стари                     
Зала                                                градски песни  „ РЕТРО“  при  НЧ“Доростол-1870                                                         
Община Силистра                           
 
                                                     
13. 05., 17.30 ч.                       ►”Майски фойерверк”- тържествен концерт на   
Драматичен театър                   СОУ „Н. Й. Вапцаров 
          

14. и 15. 05., 10.00 ч.             ►XIII- ти  Хумористичен фестивал       
Читалище                                 „Сребърна пее и се смее” 

 с. Сребърна  
 
 
14. 05., 10.00 ч.                       ►Пленер „Моят свят, моето семейство” с ученици от II                          
Дунавски парк                          до VI клас  на СОУ „Н.Й.Вапцаров” 
 
                             
16. 05., 18.00 ч.                        ►”50 години Ансамбъл за народни песни и танци      
Драматичен театър                  „Силистра”  при  НЧ “Доростол-1870“ – юбилеен        
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                                                       концерт 
 
17. 05., 17.00 ч.                        ►Ден на българския спорт - демонстрации на  
пл. „Свобода”                           спортовете джудо и свободна борба от Общинско     
                                                     спортно училище „Дръстър” 
 
 
 
18.-20.05. 18.00 ч.                  ►XXI –ви  Международен детски танцов   
пл. „Свобода” и                       фестивал   „Утрешният мир започва с днешното   
Драматичен театър                 приятелство” 
 

18 май  2016 г. /сряда/ 
17.00 ч.   -  Дефиле / от Фото”СТАКИ” до пл. „Свобода”/ 

17.30 ч.   -  Тържествено откриване на фестивала 
на пл. „Свобода” 

 
18.00 ч.   -  ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ - 

сцената на театъра 
 

19 май  2016 г. /четвъртък/ 
09.30 ч. - „Мис и Мистър фестивал”-  

 Хотелски комплекс „Дръстър” /зала театър/                            
 

18.00 ч.   -  ВТОРИ  ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ - 
сцената на театъра 

 
 

20 май  2016 г. /петък/ 
11.00 ч.  -  Среща на Кмета д-р Юлиян Найденов  

с участници от всеки колектив 
17.00 ч.  -  Дефиле от ОББ до пл. „Свобода” 

Тържествено закриване на фестивала – Площад „Свобода” 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – 
сцената на театъра 

 
18.05. , 17.30 ч.                      ►”Нощ в  музея” - гостуване на група за      
Археологически                         исторически  възстановки "Първи Италийски   
 музей                                           легион" към Съвет за туризъм - гр. Свищов и           
                                                       представяне на резултатите от археологическите   
                                                       проучвания през 2015 г. 
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19. 05., 11.00 ч.                        ►Среща с отличници - абитуриенти на Випуск 2016,                        
Художествена галерия            под патронажа  на Кмета на Община Силистра 
Зала 13                                        - д-р Юлиян Найденов 
 
 

19.05. , 17.00 ч.                      ►"Жените в обществото" - гостуваща изложба на   
Етнографски музей                   Регионален исторически музей -Русе и материали от     
                                                      фондовете на Регионален исторически музей –  
                                                       Силистра 
 
20. 05., 10.00 ч.                       ►Майски научни четения в крайдунавска                    
Филиал Силистра                    Силистра 
РУ „Ангел Кънчев”  
 
 
20. 05., 18.00 ч.                      ►Среща с изявени учители, по случай 24 май-                         
Ресторант „Мерси”                 Ден на българската просвета и култура и на       
                                                     славянската писменост, под патронажа на Кмета                            
                                                     на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов 
 
 
21. 05., 10.00 ч.                       ►Празничен концерт, посветен на 74 -та годишнина от    
Читалище                                   основаване на  Народно читалище „Светлина-1942”  
с. Главан                                     с. Главан 
 
 
22. 05., 18.30 ч.                           ►”Черната или червената”-автор и с участието на   
Драматичен театър                    Влади Карамфилов – Въргала, Тезджан Ферад –         
                                                       Джани, Георги Иванов, Верислав Димитров- Ферди 
 
 
 
21. 05., 12.00 до 24.00 ч.        ►“Европейска нощ на Музеите” 
Художествена галерия   

 
21. 05., 18.00 ч.                     ►“Европейска нощ на Музеите”- с концерт на             
Природонаучен музей               Градски  духов оркестър - Силистра  
Сребърна 
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24. 05., 09.30 ч.                    ►24 май- Ден на българската просвета и култура и     
 пл. „Свобода”                         на славянската писменост – поздравителен  концерт 
 
              10.00 ч.                       Тържествено шествие на силистренските училища,           
                                                   приветствено слово на  Кмета на Община Силистра-          
                                                   д-р Юлиян Найденов              
                                                     
 
24. 05., 18.00 ч.                     ►„Върви народе, възродени”- празничен концерт  по      
Площад  пред                            случай Деня на българската просвета и  култура и    
Читалище                                  празника на село Бабук                         
 с. Бабук     
 
 
28. 05., 10.00 ч.                     ►Празничен юбилеен  концерт, посветен на 30-та   
Площад                                      годишнина от учредяването на Клуб на пенсионера   
с. Проф. Иширково                 №1  с. Проф. Иширково  
 
 
 
29. 05. – 02.06. 2016             ►Традиционен национален  ученически поход            
                                                   „По стъпките   на четата на Таньо войвода”  
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