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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Коледна звезда за Силистра
01.12., 17.30 ч., Площад „Свобода”
„Около елхата” – ритуал по запалване на коледно-новогодишните светлини
02.12., 11.00 ч., Куклен театър
„Легенда за доброто сърце”- спектакъл на Драматично-куклен театър- Силистраколеден подарък от Община Силистра за децата на Силистра
04. – 22. 12. 2017, РБ „П. Павлович” – ІІ-ри етаж
„Поезията на пейзажната живопис” - изложба на библиотечни материали от фонда
на библиотеката
04.12., 14.30 ч., Залата на Общински съвет
Кръгла маса „Приобщаването започва от нас“ на Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование под патронажа на Александър Сабанов

05. 12., 17.00 ч., РБ „П. Павлович” – Зала „Диоген Вичев”
Отчитане на областния конкурс „Бяло Рождество” за детска рисунка, есе или
стихотворение, организиран от фондация „Приягели на България” със съдействието на
Регионална библиотека „Партений Павлович”

05. – 22. 12. 2017, РБ „П. Павлович” – І-ви етаж
„Рождество Христово” – изложба на наградените детски рисунки от конкурса,
организиран от фондация „Приятели на България” със съдействието на Регионална
библиотека „Партений Павлович”

12.12., Заседателна зала на Община Силистра
14.00 ч., Презентация на тема “Световна мрежа от биосферни резервати.
Предизвикателства на управлението и идеи за бъдещо развитие на Биосферен парк
“Сребърна”.
15.00 ч., Заседание на Обществения консултативен съвет за Биосферен парк
“Сребърна”
13.12., 18.00 ч., Зала Община Силистра
„Коледна усмивка“ - благотворителен концерт на Ученическия парламент
14.12., 13.00 ч., Зала Община Силистра
„Косе Босе” - спектакъл на Драматично – куклен театър „Дора Габе” – Добрич
14.12., 16.00 ч., Художествена галерия - І-ви етаж, дясно крило
Коледно-новогодишна изложба на Дружеството на художниците – Силистра
14.12., 18.00 ч., Зала Община Силистра
„Аз обичам театъра” – спектакъл на Театрално студио „Артистик” при Обединен
детски комплекс
15.12., 19.00 ч., Зала Община Силистра
„Методът „Грьонхолм”- спектакъл на „Бонини ООД”
16.12., 10.00 ч., Зала Община Силистра
"Стани нине, господине" - ХХІIl –ти Фестивал на Коледарските групи и кулинарна
изложба с добруджански ястия, посветена на Бъдни вечер
18.12., 14.00 ч., Залите на Общински съвет Силистра
Работилничка за деца „ Вълшебни сурвачки и коледарски венци” - с участието на
Обединен детски комплекс, Народно читалище „Дочо Михайлов-1905” – с. Бабук,
СУ „Н.Й.Вапцаров” , ОУ „Св.св.Кирил и Методий” и Вокална школа „Мегатон”

18.12., 17.00 ч., Художествена галерия – Зала 13
Награждаване на десетте най-добри спортисти за 2017 г. на Спортно училище
„Дръстър“ - Силистра
18.12., 18.00 ч., Зала Община Силистра
„Коледа е!” – концерт-спектакъл на Музикална студия ДО РЕ МИ и b2 Балет

19.12., 17.30 ч., Художествена галерия - І-ви етаж, концертна зала
Коледен концерт на клуб „Амадеус”
19.12., 18.00 ч., Зала Община Силистра
Коледен концерт на Балетна щкола ”Аксел” при Обединен детски комплекс

20.12., 16.00 ч., Художествена галерия – Клуб на художника
Изложба – рисунки на Дружеството на художниците – Силистра
21.12., 17.30 ч.,Народно читалище „Пробуда-1940” с. Калипетрово
Коледен концерт на съставите от Народно читалище „Пробуда-1940” с. Калипетрово и
с участието на формации от Тутракан и Тервел
24.12., 20.00 ч. и 25.12., 08.00 ч.
“Ой, Коледо, мой Коледо“ – пресъздаване на традиционния български обичай
„Коледуване” с посещения на мъжки коледарски групи по домовете с наричане за
здраве, берекет и благополучие– битува в селата Калипетрово, Смилец, Бабук,
Сребърна, Айдемир и Срацимир

01.01. 2018 г., 00.45 ч., Площад „Свобода”
„Новогодишна наздравица” - тържествено посрещане на Новата 2018 година!
Празнична заря и веселие!

Честита Новата 2018 година!

