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                        ОБЩИНА СИЛИСТРА 
             ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
 

 

                       ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ  2019 г. 

 
01.07- 05.07.2019г., РБ „П. Павлович“  

„ Хоризонти вчера - хоризонти днес“-  изложба библиотечни постери на тема: 

„Регионална библиотека „ Партений Павлович“ и читалищните библиотеки в 

Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на 

Министерството на културата и местната власт“,  под егидата на областния 

управител г-н Ивелин Статев и със съдействието на Областна администрация - 

Силистра, в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България в 

ЕС. 

 
01.07.2019- 31.07.2019г. – НЧ „Пробуда- 1940“ , с. Калипетрово 

Организиране на лятна читалня  

 

 

01-07.07. 2019 г.- Художествена галерия , 1 етаж, ляво крило 

Изложба на тема „Европейският дух в образователното дело на Силистра“ 

 (1878-1913) Изложбата е организирана от Учебно-изследователската 

лаборатория „Културно-историческо наследство“ към Филиал Силистра на 

Русенския университет „Ангел Кънчев“ и се осъществява  със съдействието на 

Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационна 

стратегия на Република България в Европейския съюз. 

 

 

02.07-12.07.2019г. , Регионална библиотека „П. Павлович“ 

Летни краеведски екскурзии „Паметта на Силистра“ – по допълнителна програма 

 

 

02.07-31.07.2019г. , РБ „ Партений Павлович“ 

„Забавно лято в библиотеката и филиала“ – летни дейности за четене и свободно 

време на децата 
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02.07.- 31.07.2019г., РБ „П. Павлович“ 

„Музикална библиотека“- изложба на библиотечни материали  от фонда на 

Комплексен отдел „Изкуство“ 

 

05.07.2019г. , 15:00ч. , Централна поща – Силистра, паричен салон 

 Община Силистра, Областна пощенска станция- Силистра, Филателно дружество 

 „ Димитър Дончев“  

 Валидиране на специален плик и печат, във връзка с  отбелязването на 125- 

годишнината от излизането  на първото музикално списание „КАВАЛЪ“ в гр. 

Силистра. 

 

06.07.2019г. , 19:00ч. , сцената на площад „Свобода” в Силистра 

Концерт на български рок групи, специален гост от Германия - рок група 

„BONFIRE” 

 

08.07.2019г- 12.07.2019г. Силистра  

 

ХXIV МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ 

„УТРЕШНИЯТ МИР ЗАПОЧВА С ДНЕШНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”  

Под патронажа на Министерството на културата и на д-р Юлиян Найденов - 

кмет на Община Силистра  

 

 

9 юли  2019 г./вторник/ 

10.30 ч. Ателие по танци – Дунавски парк – ІІ-ри шадраван 

                       17.00 ч.   -  Дефиле  

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

                       18.00 ч.   -  ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ -театър 

 

 

10 юли 2019 г. /сряда/ 

                           09:30 ч. - „Мис и Мистър фестивал”-  

 Басейна на  хотелски комплекс „Дръстър”    

/при лошо време- Драматичен театър/                        

                           18.00 ч.   -  ВТОРИ  ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ - 

сцената на Драматичен театър 

 

 

11 юли 2018 г. / четвъртък/ 

                           10.00 ч.  -  Среща на кмета д-р Юлиян Найденов с участници от всеки 

колектив 
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                           17.00 ч. - Тържествено закриване на фестивала – Площад „Свобода” 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ  

 

Участие във фестивала през тази година ще вземат четири чуждестранни 

състави: 

-  Фолклорен ансамбъл „Шинава“ -  Словакия, гр. Снина 

-  Танцова група „Уреки-Алило“ – Грузия, град Уреки  

- Ансамбъл „Бокрета“ -  Унгария, град Тьокьол 

Хореографски колектив „Юни” – Русия, град Ржев  

И силистренските детски танцови състави:  

- Ансамбъл „Добруджа“ при Община Силистра 

- Ансамбъл „Ритъм“ при  НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1966”, гр. Силистра 

- Детска фолклорна формация  „Добруджанче“  при  НЧ „Доростол – 1870”, гр. 

Силистра 

- Средношколска танцова формация при АНПТ „Силистра“  при НЧ „Доростол 

– 1870“, град Силистра 

-  Детска фолклорна танцова формация  „Гребенци“  при ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“, град Силистра 

- Балет „Лиденс“ при НЧ „Доростол – 1870“, град Силистра 

- „Б 2 балет“ при НЧ ”Дръстър-2012”, град Силистра 

- Клуб за спортни  танци  „Елеганс“  

- Танцова хип-хоп формация „Ел Форс“ при НЧ ”Дръстър-2012”, град Силистра 

 

 

08.07.2019г. ,19:00ч.,  голям салон на театъра  

Театър „Искри и сезони“ представя постановката „ Любовна нощ“ с участието на 

Искра Радева, Антон Радичев, Зоя Шопова,  Стефан Стефанов, Иван Танев, Цвятко 

Ценов. Вход свободен. 

 

08.07- 31.07.2019г., 17:00 ч.,  РБ „П. Павлович“ 

„Авторска фотоизложба“ на Донка Борисова и Луиза Николова;  

Връчване на дипломи за завършен майсторски клас по фотография на 

възпитаничките от Фотошколата на художника фотограф Илия Иванов 

 
 

15.07.2019г., 18 ч. До втори шадраван в Дунавски парк 

Шоу с актрисата Илиана Балийска.  Конкурс за малки и големи таланти „Мини мис и 

Мини мистър“ под патронажа на д-р Юлиян Найденов - 

 кмет на Община Силистра   

 

18.07.2019г.,  11.00 ч., Паметник на Васил Левски 
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Тематична  проява: „Каквото съм правил, в полза народу е“, посветена на 182г. от 

рождението на Васил Левски, организирана от Община Силистра,  Общински 

комитет „Васил Левски“ и Общински клуб „Христо Ботйов“ 

 

 

 

18.07.2019г.,  15:30-17:30 ч. Художествена галерия, първи етаж, ляво крило 

Изложба колекция „Японски гравюри от 18-19 век” от фонда на Художествената 

галерия 

 
 

 

 

18.07.2019г. – НЧ „Пробуда- 1940“  (17:30), с. Калипетрово, салона на Клуб 

„Васила Вълчева“ 

Литературна вечер – „ Животът без любов нищо не е . Лула тютюн не струва!“, в 

чест на писателя Елин Пелин . 

 

 

25.07.2019 г.,17.00 часа , Археологически музей – Силистра 

Академичен четвъртък 

Представяне на книгата на гл. ас. д-р Калин Стоев - Институт по балканистика с 

Център по тракология -БАН/УниБИТ  - Providentia Imperatoris. Биография на 

император  Максимин Тракиеца 

 

 

30.07- 01.08.2019г.  

16-ти Европейски летен университет „ Европа като правова общност“ 

 

 

01.07-15.07.2019г.- Програма на Драматично-куклен театър - Силистра 

 

- 1 юли, 11.00 часа - "Храбрият оловен войник и балерината" по Х. К. Андерсен 

- 2 юли, 11.00 часа - "Работна мецана" по Леда Милева 

- 3 юли, 11.00 часа - "Легенда за доброто сърце" по Я. водражек 

- 4 юли, 11.00 часа - "Юнакът Келчо, принцесата и змеят" по български и румънски 

приказки 

- 5 юли, 11.00 часа - "Горската аптека" по Лила Захариева 

- 6 юли, 11.00 часа - "Палечка" по Х. К. Андерсен 

- 7 юли, 11.00 часа - "Дядовата ръкавичка" по Елин Пелин 

- 8 юли, 11.00 часа - "Таласъмът Тропалан" по Янко Митев 

- 9 юли, 11.00 часа - "Хензел и Гретен" по Братя Грим 
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- 10 юли, 11.00 часа - "Лакомият змей" - по Тери Джоунс 

- 11 юли, 11.00 часа - "Червената шапчица" по Братя Грим 

- 12 юли, 11.00 часа - "Нова приказка за житената питка" по С. Стоянов 

- 13 юли, 11.00 часа - "Цар Лъв" 

- 14 юли, 11.00 часа - "Сърдитият заек" - театрална игра 

- 15 юли, 11.00 часа - "Храбрият оловен войник и балерината по Х. К. Андерсен 

 


