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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Културни прояви през месец май 2022
05.05.2022 14.00ч., Клуб на инвалида и пенсионера №5 „Римска
гробница“
Литературна среща „Гергьовден” - библиотекари представят тематична
литература за Гергьовден

05.05.2022 г., 19.00 ч., Салон театър
„Последните мускетари“ от Валери Петров, постановка Хр. Христовпредставление на театрално студио „Артистик“ при Обединен детски
комплекс

06.05.02022 г.,09.30 ч., Местността „Кулакбаши“ с. Калипетрово, НЧ
„Пробуда – 1940”
Видеозаснемане на традиционни местни ястия от Института за български
език на БАН, за изготвянето на интерактивна кулинарна карта на
българската езикова територия

06.05.2022г., Мемориал „Военно гробище” до ГКПП
6-ти май – Гергьовден. Ден на храбростта и празник на Българската армия.
Панихида за загиналите воини. Тържествена церемония.Поднасяне на венци
и цветя

06.05.2022г., 17.00 ч., Народно читалище „Светлина-1906“ с. Смилец
Гергьовски люлки – общоселски празник
09.05.2022 г., Паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк и
Мемориална стена на славата
9-ти май - Ден на Европа, 77 години от края на Втората световна война.
Поднасяне на венци и цветя
10.05.2022 г., 14.00 ч., Народно читалище „Пробуда – 1940”с.Калипетрово
„Разговор за буквите“ - Посещение в читалищната библиотека на учениците
от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Калипетрово
11.05.2022 г., 9.30 ч. – Детска градина „Здравец“ с. Калипетрово
„Разговор за буквите” – НЧ „Пробуда – 1940”
11.05. 2022 г., 11.00 ч., РБ „Партений Павлович”- Филиал
„Ученици – библиотекари” – 3 „в” клас от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
11.05.2022г., 17.00 ч. , Художествена галерия – първи етаж, дясно крило
Изложба –икони и църковна утвар „Армията на Бога“- частен музей
„АРЕТЕ“
11.05.2022 г.,19.00 ч., Салон театър
Концерт –спектакъл на балетна школа „Аксел“
комплекс по случай Международния ден на балета

при Обединен детски

11.05 – 31.05. 2022 г., Регионална библиотека „Партений Павлович”
Изложба „100 години специални сбирки на Пловдивската народна
библиотека”
12.05.2022 г.,10.00 ч., Детска градина „Роза“
Открит урок на школата по изправителна гимнастика с преподавател Галя
Стоянова
12.05. 2022 г., Регионална библиотека „Партений Павлович”
Ден на отворените врати – издаване на безплатни читателски карти

13.05.2022г.,12.00 ч., Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел
Кънчев”
Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени
13.05.2022 г.,18.00 ч., Пристанище Силистра
14.05.2022 г.,17.00 ч., Пристанище Силистра
Балада – спектакъл „Река Дунав – нов поток” – представление-разходка в
Дунавската градина, творчески проект на Цветомира Гергинова, с участието
на Градски духов оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци
„Силистра“ при НЧ „Доростол-1870“, с подкрепата на Национален фонд
„Култура“ и Община Силистра
13.05.2022 г.,19.00 ч., Салон театър
„Валентинов ден“, постановка Хр. Христов - представление на театрално
студио „Артистик“ при Обединен детски комплекс
14.05.2022 г.,10.00 ч., Площад с. Сребърна
12-то издание на фестивала на хумора „Сребърна пее и се смее”
15.05.2022 г.,10.00 ч., Салона на НЧ „Пробуда – 1940”, с. Калипетрово
Регионален конкурс за млади изпълнители на добруджански народни песни
„С песните на Васила Вълчева”
17.05. 2022 г., 11.00 ч., РБ „Партений Павлович”- Филиал
Празнично ателие „Св.св. Кирил и Методий” с учениците от 2 „а” клас СУ
„Н. Й. Вапцаров”

18.05.2022г., 15.00 ч., Стадион „Доростол“
Общински футболен турнир, организиран от ЦПЛР – ОДК, със
съдействието на Община Силистра
18.05.2022г., 17.00 ч. , Художествена галерия – първи етаж, ляво крило
Изложба на Георги Атанасов от Добрич – графика и рисунки, по покана на
Клуба на дейците на културата в Силистра, със съдействието на Община
Силистра и Художествена галерия

18.05. 2022 г.от 18.00- 21.00 ч., Регионален исторически музей,
Европейска нощ на музеите
Етнографска експозиция - Изложба:„Художникът в сянка“ - Тодор Цонев
(1934-2004)
Археологическа експозиция - специално събитие: „Археологически
открития в гр. Силистра по време на „Реконструкция на ВиК мрежа“ –
2021-2022 г.
19.05.2022 г.
Среща на кмета на Община Силистра с изявени педагози по случай 24 май

19.05.2022 г., 17.00 ч., Регионална библиотека „Партений Павлович”
Представяне на стихосбирката „Ангелско крило“ на Мариана Стоянова –
поетеса, преподавател по български език и литература, председател на
Литературно сдружение „Реката и приятели”
19.05.2022 г., 19.00 ч., Салон театър
Концерт „Вечните песни на България” с Маргарита Хранова,
Йордан Караджов, Йордан Марков, Владислав Славов

20.05.2022 г., 10.00 ч., Клуб на инвалида и пенсионера „Еленчето“
„Славянска писменост и българска култура” – библиотекари представят
материали от фондовете на РБ”П.Павлович”

20.05.2022 г., 10.30 ч., Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев”
Тържествено събрание , посветено на 24-ти май. Награждаване на студенти
с отличен успех
20.05. 2022г., 16 .00 ч. , Художествена галерия - зала 13
Среща на кмета на Община Силистра с абитуриенти-отличници по случай
24-ти май

22.05. 2022г., Дунавски парк
Благотворителен маратон „Чрез спорт към знание”
23 май 2022 г.
Среща на кмета на Община Силистра с директори на културни институти
24 май- Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука,
просвета и култура и на славянската книжовност - площад „Свобода”
10.30 ч. - Празнично шествие
19.00 ч.- Фолклорен концерт
„Да танцуваме с Ансамбъл „Българе” – подарък от проф. д-р Иван
Гаврилов и д-р Тодор Тодоров
26.05. 2022 г., 11.00 ч., РБ „Партений Павлович”- Филиал
„Детство мое” – празнично ателие с ученици от 1 „а” клас на ОУ
„Св.св.Кирил и Методий”
26.05.2022г., 17.00 ч., Регионална библиотека „Партений Павлович”
Литературно четене на авторски творби от бивши и настоящи членове на
Литературно сдружение „Реката и приятели”
27.05.2022г., 17.00 ч., Регионална библиотека „Партений Павлович”
Обявяване „Библиотека на годината 2021” и „Библиотекар на годината
2021” за област Силистра
28.05.2022г., 9.30 ч., площад „Свобода” /залата на Община Силистра
„Пролетни игри и песни“ – традиционен общински преглед на
художествените състави от народните читалища
30.05. – 31.05.2022 г., 10.00 ч., Залата на Общината
Фестивал на приказката – с участието на детските градини в Силистра, ОУ
„Отец Паисий“ Силистра, Обединено училище „Св. Климент Охридски“
с. Професор Иширково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брадвари
30.05. – 2.06.2022 г., КПД „Родно Лудогорие” и Община Силистра
Участие в Националния поход „По стъпките на Таньо войвода”

30.05. – 31.05.2022 г., 10.00 ч., Залата на Общината
Фестивал на приказката – с участието на детските градини в Силистра, ОУ
„Отец Паисий“ Силистра, Обединено училище „Св. Климент Охридски“
с. Професор Иширково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брадвари

Програма на Драматично-куклен театър-Силистра
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА:
- 1 май, неделя, 11.00 часа – „Таласъмът Тропалан”
- 7 май, събота, 11.00 часа - "Легенда за доброто сърце”
- 8 май, неделя, 11.00 часа – „Маша и мечокът”
- 14 май, събота, 11.00 часа – „Работна мецана”
- 15 май, неделя, 11.00 часа – „С огъня игра не бива”
- 21 май, събота, 11.00 часа – „Пепеляшка”
- 22 май, неделя, 11.00 часа – „Червената шапчица”
- 28 май, събота, 11.00 часа – „Снежанка и седемте джуджета”
- 29 май, неделя, 11.00 часа – „Дядовата ръкавичка”
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ :
-2 май, понеделник, 19.00 часа: "Хлапачката от 13-я етаж" от Мирча Йонеску
- 3 май, вторник, 19.00 часа: "46 крачки" от Орлин Дяков
- 4 май, сряда, 19.00 часа: "Прегръдката на ангела" - моноспектакъл на актрисата Теджан Ферад
- 5 май, четвъртък, 19.00 часа: "Емигрантска мечта" от Миро Гавран
БИЛЕТИ НА КАСАТА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-СИЛИСТРА /БИВШ КУКЛЕН
ТЕАТЪР/ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА И ОТ 14.00 ДО
18.00 ЧАСА.
За инф. и контакти: 0876 00 77 95, 0876 00 76 79

