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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

МАЙСКИ   ПРАЗНИЦИ  НА

КУЛТУРАТА - 2021

28  .04    –  14  .05.  2021   г.,    в  онлайн  среда:  чрез  сайта  на  ЦКО  –  
www  .  proorientirane  .  com  ,  секция  „Панорама  на  образованието“
/http://proorientirane.com/online-panorama-na-obrazovanieto-2021/,  чрез
фейсбук страницата на ЦКО https://www.facebook.com/CKO.Silistra и на
Община Силистра
Онлайн панорама на образованието – Силистра, 2021 
Популяризиране на онлайн продукти, създадени от екипи на гимназиите от
Силистра,  Дулово  и  Тутракан,  представящи  училищния  живот,
постиженията и уменията на учениците в подкрепа на информирания избор
за следващ образователен етап на седмокласниците от областта. 

01.05 - 03.05.2021 г., библиотека на НЧ   „  Заря-1957  “, с. Брадвари  
Изложба „Пъстър Великден“

1.05.2021 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър Силистра
Представление „Червената шапчица” по Братя Грим

05.05 -  31.05. 2021 г., І  I  -ри етаж, Регионална библиотека   
„Прослава на българските букви”-  изложба на библиотечни  документи
от фондовете на Регионална библиотека „Партений Павлович”.
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0  6  .05.2021г.,  Мемориал  „Военно  гробище  на  загиналите  в  Първата  
световна война“ до ГКПП        
6-ти май – Гергьовден. Ден на храбростта и празник на Българската армия. 
Поднасяне на венци и цветя. 

06.05.2021 г.  ,   17  .  00 ч  ., площад пред НЧ „Светлина – 1906“,  с. Смилец  
„Личен ден – Гергьовден “ – общоселски празник на селото с люлеене на 
люлка за здраве.

06.05.2021     г.  ,   11.00 ч.  , парк пред НЧ "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир  
"Люлка за здраве" - люлеене за здраве на Гергьовден

8.05.2021 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър Силистра
Гостува Държавен куклен театър Търговище  - „От къде дойдоха бебетата”
от Теодора Попова

08.05.2021г., 9.00ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“
Пролетни математически състезания за 4 клас.
Състезание „Химия и опазване на околната среда“ за 8 – 12 клас

09.05.2021 г. , Паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк
9-ти май - Ден на Европа и Ден на победата, 76 години от края на Втората
световна война. Поднасяне на венци и цветя.

9.05.2021 г., 10.00 ч., Паметник на загиналите във войните, село Проф. 
Иширково
Ден на Европа - поднасяне на цветя и венци от НЧ „Просвета-1907“, село 
Проф. Иширково

09.05.2021г.; 8.00ч.,     ПМГ „Св. Климент Охридски“  
Пролетни математически състезания за 7 – 12 клас

11.05 -  31.05. 2021 г.  , І-ви етаж  , Регионална библиотека  
„Библиотечната професия – с достойно минало и с европейско бъдеще”
- изложба  на  снимки  и  на  библиотечни  документи  от  фондовете  на
библиотеката, свързани с историята и с настоящите дейности на Регионална
библиотека „Партений Павлович” – Силистра.

11.05.2021 г., 12.00 часа  , Регионална библиотека  
Ден  на  библиотекаря   –   „С  почит  към  историята  и  с  поглед  към
бъдещето”  –  поднасяне  на  цветя  на  паметната  плоча  на  патрона  на
библиотеката  епископ  Партений  Павлович  и  беседа  за  историческия  му
принос. 



11.05.2021 г., НЧ „Просвета-1907“, село Проф. Иширково
Отворени  врати  в  библиотеката  на  читалището  с  ученици  от  ОбУ  „Св.
Климент Охридски“, село Проф. Иширково по повод 11 май - Празник на
Светите братя Кирил и Методий. Библиотекар за един ден

11.05.2021  г.,  10.00  ч.,  двора на  ОУ    „Св.св.  Кирил и  Методий“,  село  
Брадвари
Музикална програма с участието на НЧ „Заря-1957“, с. Брадвари, по случай
патронния празник на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, село Брадвари 

11.05.2021 г., 11.00 ч., парк пред НЧ "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир
Ден на библиотекаря - четене и награждаване на най-активните читатели

11-13.05.2021г.,  9-17.00  ч.,  автосервиза  и  задния  двор  на  ПГМТ
„Владимир Комаров“
Национален  кръг  на  Националното  състезание  „Най-добър  млад
автомонтьор и водач на МПС“

12.05.2021  г.  ,    18:00  часа,  Регионална  библиотека  –  площад,  НЧ  
„Доростол  -  1870”  –  читалня,  ЦПЛР  –  ОДК,  Театрално  студио
„Артистик”
„Десета нощ на литературата”  -   международна  инициатива,  която се
реализира съвместно с община Силистра ,  НЧ  „Доростол - 1870”, ЦПЛР –
ОДК,  Театрално студио  „Артистик”  –  четене  на  литературни откъси  от
европейски  автори,  с  цел  популяризиране  на  съвременната  европейска
литература и на четенето.

12.05.2021г., 13.30ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“
Национален кръг на олимпиада по лингвистика за 9 – 12 клас.
Общински първенства по волейбол и тенис на маса.
Среща на отличниците на випуск 2021 г. с кмета на община Силистра  

13.05. 2021 г.   , Регионална библиотека  
„Ден на  отворените  врати” –  безплатно  издаване  на  читателски  карти,
беседи по библиотечно-библиографски знания и др.

14.05.2021 г., 14.00ч., стадион   „  Луи Айер  ”  
Турнир по футбол, организиран от ЦПЛР-ОДК 

15.05.2021 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър Силистра
Премиера „Пепеляшка” по Братя Грим



15.05.2021г., 9.00ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“
Математическо състезание „Математика за всеки“.
Национален кръг на олимпиада по математика за 7 – 8 клас

15-16.05.2021г., 9.00ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“
Национален кръг на олимпиада по математика за 9 – 12 клас

17.05. - 23.05.2021 г.  ,  @  regionalna  .  biblioteka  .  silistra  
XV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще
ти  помогне!” –  виртуален  видео  и  снимков  материал,  отразяващ
дейностите и услугите на библиотеката в условията на пандемия: културно-
образователни  събития,  обслужване  на  потребителите,  дезинфекция на
книги и др. 

17-18.05.2021 г.,     Фейсбук страницата на Община Силистра   
Онлайн концерт на солисти от Вокална група „Бяло, зелено, червено“ при
ЦПЛР - ОДК с ръководител Румяна Вълчанова

18.05.2021г.,     вернисаж   от  11.00  ч.  до  16.00  ч,  I-ви  етаж  ляво,  
Художествена галерия
Гостуваща изложба от фонда на Художествена галерия - град Дулово.

18.05.2021г.,  вернисаж   от  11.00  ч.  до  16.00  ч,  I-ви  етаж  дясно,
Художествена галерия
Изложба на Дружеството на художниците от град Силистра.

18.05.2021 г., фоайе на  НЧ „Пробуда-1940“, с. Калипетрово
Изложба на аксесоари  за книги „С обич към книгите“

20.05.2021 г., 17.30 ч., двора на ЦПЛР – ОДК
„Заедно“ - изложба на рисунки на ученици и на родители от школата по
изобразително изкуство с р-л Вихрен Иванов с благотворителна цел

20.05.2021 г., НЧ „Просвета-1907“, село Проф. Иширково
„Аз съм вече читател” - първокласници получават своята читателска карта.

20.05.2021 г., 12.00 ч., сцената на площад „Свобода“ /при хубаво време/
Демонстрация  на  играта  кендама  –  дейност  по  проект  „Lifestyle“  по
Конкурсна сесия „Младите за Силистра на младежка група „Ентусиасти“

21.05.2021 г. 
Награждаване на студентка-майка с най-висок успех във Филиал Силистра
на РУ „Ангел Кънчев“ на онлайн тържествено събрание 



21.05.2021 г.
Онлайн кръгла  маса  на  тема:  „Традиция и  модерност  в  образованието  и
науката“,  организирана  от  Филиал  Силистра  на  РУ  „Ангел  Кънчев“  и
Регионално  управление  на  образованието  –  Силистра.  Посветена  на  50
години от откриването на Полувисшия педагогически институт в Силистра

22-23.05.2021 г., писта село Калипетрово
II-ри кръг от Национален шампионат „Автокрос“ - Силистра 2021 

22.05.2021 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър Силистра
„Таласъмът Тропалан” - Янко Митев

23.05.2021г. , 11.00 ч.,  НЧ "Паисий Хилендарски- 2006", с. Айдемир
Тържествено изпращане на абитуриентите на село Айдемир. Връчване на
ежегодната награда за принос в културното наследство на село Айдемир.
Лекция на тема:  "  Значение на Кирило-Методиевото дело за славянските
народи".

В навечерието на 24 май- Ден на Светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Онлайн  обръщения,  посветени  на  24  май,  от  наградени  учители  и
представители на културни институти в рамките на 180 секунди.

Награждаване  от  Кмета  на  община  Силистра  –  д-р  Юлиян  Найденов  на
абитуриенти-отличници и на изявени учители. 

24.05.2021  г.,  Училища,  културни  институти  и  народни  читалища  в
община Силистра
Отбелязване  на  24  май  -  Деня  на  Светите  братя  Кирил  и  Методий,  на
българската  азбука,  просвета  и  култура  и  на  славянската  книжовност  в
училища, културни институти и народни читалища от общината.

25-28.05.2021 г., НЧ „Просвета-1907“, село Проф. Иширково
„Детско утро” - четене и прожекции на приказки

26.05.2021 г., 14.00 ч.,     местността „Меджиди табия“  
Спортен празник за учениците от школите към ЦПЛР – ОДК



27.05.2021  г.,  17.00  часа,  пред  сградата  на  НЧ  „Пробуда-1940“,  с.
Калипетрово
Литературна  вечер,  посветена  на  жените  –  учителки,  участнички  в
Априлската епопея от 1876 г. и връчване на награди на най-изявените през
годината членове на Литературен клуб „Евгения Марс“ към читалището.

29.05.2021г.,  9.00ч.,     ПМГ „Св. Климент Охридски“  
Европейско кенгуру

29.05.2021 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър Силистра
„Лакомият змей” по приказка на Тери Джонс


