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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

01 октомври, 11.00 ч., Паметник на Цар Борис III Обединител в Дунавски парк
Тържествено отбелязване на 78 години от възвръщането на град Силистра към
Отечеството. Поднасяне на венци и цветя на паметника на Цар Борис ІІІ Обединител
в Дунавския парк и на паметната плоча, посветена на Добруджанската епопея и
присъединяването на Южна Добруджа към Майка България

01 октомври, 16.30 ч., Обединен детски комплекс
Откриване на учебната 2018/2019 г. в Обединен детски комплекс

01 октомври, 17.30 ч., НАО „Г. Галилей”
Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година в Народна астрономическа
обсерватория „Галилео Галилей”

02 – 31 октомври, 16.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович“ – II етаж
„Силата на цветовете" – авторска експозиция ACRYLIC на Елена Маркарян

02 октомври - 05 ноември., Регионална библиотека „П. Павлович“ – II етаж
„Силистренци в обектива на времето” – изложба с материали от фонда на
библиотеката
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03 октомври, 10.00 ч., Природонаучен музей Сребърна
Откриване на фотоизложба "Сребърна магия", по случай
35 години Природонаучен музей Сребърна и 70 години Резерват Сребърна

04 октомври, 14.00 ч., Изложбена зала на Държавен архив – Силистра
„Велико Търново – част от Европа“- дигитална изложба на Държавен архив –
Велико Търново

04 октомври, 15.00 ч., Заседателна зала на Община Силистра
Отчитане на резултатите от конкурсна сесия „Младите за Силистра 2018“

04 октомври, 17.00 ч., Ресторант „България“
Среща с учителите - пенсионери от Община Силистра по повод 5 октомври Международния ден на учителя

04 октомври, 17.00 ч., Художествена галерия – I етаж – зала13
Форум за дните на фотографията

04 октомври, 19.30 ч., Дунавски парк
Отбелязване на Международния ден на учителя – 5 октомври с пускане на фенери
по река Дунав, организирано от ПГСУАУ „Атанас Буров“

06 октомври, 10.00 ч.,НЧ „Светлина -1906“- с.Смилец
Юбилеен концерт по случай 40 години от създаването на Клуба на инвалида и
пенсионера „Здраве“ в с. Смилец
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08 -09 октомври., Регионална библиотека „П. Павлович“-Зала „Диоген Вичев”
„Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код” национална научна конференция под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и
„Посланик на библиотеките” в Европейския парламент

08 – 31 октомври., Регионална библиотека „П. Павлович“ – I етаж
„Европейски хоризонти: Регионална библиотека „Партений Павлович” –
изложба с библиотечни документи и постери

10 октомври, 16.00 ч., Държавен архив- Силистра – зала 15
55 години от създаването на Държавен архив- Силистра
- ден на отворени врати - от 9 до 13 часа на 10 октомври- Ден на българските
архиви
- изложба на документи от последно постъпилите дарения в архива, включени
в личните фондове на Вълчо Радев (журналист, краевед, изследовател), Илю Станчев
- художник, Тодорка Ангелова - акушерка;
- представяне на излезлите от печат издания на Държавен архив - Силистра
"Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра 1944-2016" и каталог на
документи "Българското православие в Силистренско 1878-1947".

13 октомври, 10.30 ч., площада пред НЧ,, Възраждане-1940” с. Сребърна
Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа”

16 октомври, 17.00 ч., Художествена галерия – I етаж – ляво крило
Изложба - живопис на Илия Иванов

23 октомври, 17.30 ч., Художествена галерия – I етаж – зала 13
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Представяне книгата на Момка Чумпилева – „Хълмиста Добруджа“

24 октомври, 17.00 ч., Художествена галерия – I етаж – дясно крило
Юбилейна ретроспективна изложба – живопис на Сава Савов

26 октомври, 09.00 ч., Духовен център при Храм „Св. вмчк Димитрий“с.Калипетрово
Празничен концерт с участието на самодейни състави от НЧ „Пробуда-1940“ и
индивидуални изпълнители от с.Калипетрово

28 октомври, 17.00 ч., площада пред НЧ,, Светлина-1906” с. Смилец
Събор на с.Смилец - хоро на площада

30 октомври, 18.00 ч., Драматичен театър
Спектакъл „Рибарски свади“ - Театрално студио “Артистик“ на Обединен детски
комплекс

