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ОБЩИНА СИЛИСТРА 

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 

  

Прояви за месец август 2022г. 

 

 

 

1-31.08.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович” – II етаж 

Изложба  „Нови книги във фондовете на Регионална библиотека „Партений  

Павлович” 

 

3.08, 10.08, 17.08, 24.08 и 31.08.2022г. 10.30-12.00 часа, Регионална 

библиотека “Партений Павлович” 

Прожекция на детски филми 

 

 

5.08-7.08.2022г. Народни читалища “Светлина-1906-Смилец“ и “Дочо 

Михайлов – 1906” – с. Бабук 

Участие в XII –ти събор на народното творчество  - Копривщица 2022г. 

 

 

05.08.2022г.,10.00-11.00 часа, РБ “Партений Павлович”  

"Да се застъпим за кърменето-обучение и подкрепа" - организират 

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене,  РЗИ – Силистра и Училище за 

родители „Що е то?”  

      

                                                                

 

5.08.2022 г. 20.30 часа,  площад  “Свобода”  - гр. Силистра 

“28 години с песните на Илия Луков” – концерт  

 

 

 

 

06.08.2022г. 10.00 часа, Народно читалище „Иван Вазов – 1941 ”  

с. Срацимир 

Изработване на сандвичи от деца 
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06.08.2022 г. 9.00 часа,  База на Дунавски клуб – гр. Силистра 

Преплуване на река Дунав  

 

 

06.08.2022 г., 10.30 часа, Народно читалище  “Пробуда –1940”, с. 

Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките : Презентация на приказката  “Аладин и 

вълшебната лампа” 

 

 

10 - 31.08.2022 г., Регионална библиотека „Партений Павлович” – I етаж 

Ретро изложба „3 в 1” –значки, театрални покани и календарчета от миналия 

век 

 

 

10.08.2022г. 17. 30 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” 

Представяне на „Сборник от стари народни песни, записани в селата на 

Силистренско. Събрал и издава Юрдан Николов”.  /1898г./ 

                                                                                                           

13.08.2022г.,10.30часа, Народно читалище“Пробуда–1940”  с. Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките: Презентация на приказката  “Жабокът – 

принц” 

 

13.08. и 20.08.2022г. 20.00 часа , Народно читалище “ Иван Вазов – 1941”  

с. Срацимир 

Прожекция на игрален филм и дискотека – караоке с деца 

 

20.08.2022 г., 10.30 часа Народно читалище “Пробуда – 1940”  с. 

Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките: Презентация на приказката  “Тримата 

братя и златната ябълка” 

 

 

 

26.08  и 27.08.2022 г.  Посрещане на ТИД - Международна гребна регата 

по река Дунав  в с. Ветрен и гр. Силистра 
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27.08.2022г. 10.00 часа, с. Богорово 

Празник на селото и на Народно читалище “Иван Богоров – 2012” 

“Край чешмата, под липите”– 10 години, съорганизатор кметско 

наместничество с. Богорово 

 

 

27.08.2022 г. 10.30 часа Народно читалище “Пробуда – 1940” с. 

Калипетрово 

Лятно неделно кино за най-малките: Презентация на приказката 

“Заключената принцеса” 

 

 

27.08.2022г., 20.00 часа,  Народно читалище “Иван Вазов – 1941” 

с. Срацимир 

Фолклорна вечер с прожекция на документален филм за  дейността  на 

читалището 

 

 

 

28.08.2022 г., 10.00 часа, Народно читалище  “Светлина-1906 – Смилец” 

Празник на динения маджун -демонстрация на приготвяне на динен  маджун 

и фолклорна програма    

 

 

29.08.2022г. 17.00 часа, Народно читалище “Иван Вазов – 1941” с. 

Срацимир 

136 години от рождението на Дора Габе - четене на стихове 

 


