ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Април 2018
31. 03. и 01.04, 10.00 ч., Иширково, Смилец, Бабук, Сребърна и Калипетрово
„Лазарките идат“ - пресъздаване на обичая Лазаруване от съставите към народните
читалища, с обхождане по домовете на лазарски групи, които пеят и наричат за здраве
и берекет в селото
01.04., 11.00 ч., Дунавски парк
Концерт на открито на Градски духов оркестър
01.04. – 30.04. 2018 г., РБ “П.Павлович” –IІ –ри етаж
„За светлината, духът и силата” - традиционни иконописни образци
01.04. – 30.04. 2018 г., РБ “П.Павлович” –I –ви етаж
„Животът и Възкресението” – изложба на наградените от конкурс за детски рисунки
на фондация „Приятели на България”
05. 04., 10.30 ч., пл. „Свобода”
“Не на кино, не на бал, идвайте на карнавал!” – специално представление на
Драматично-куклен театър Силистра с игри, награди и великденски изненади,
организирано от Община Силистра
05.04., Народните читалища в селата Бабук, Иширково, Срацимир
„Да нашарим яйцата”- Великденска работилница - боядисване на яйца от децата
и възрастните в народните читалища, с конкурс за най-шарено и най-здраво
великденско яйце

05. 04., 14.00 ч., Пред Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906” с. Бабук
„Слънцето свети за всички”- детски празник с музикална програма и ателиета,
посветен на големия християнски празник – Великден, приятелството и
Международния ден на ромите, съвместно с Общински съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра

08. 04., 17.30 ч., Народно читалището „Светлина -1906” с. Смилец
„Голям ден-Великден”- отбелязване на християнския празник Възкресение Христовоизложба с писани яйца и козунаци и тематични рисунки

08. 04., 17.30 ч., Народно читалището „Възраждане -1940” с. Сребърна
Великден е! - изложба на козунаци, кифлички и шарени яйца с конкурс за найголемия борец – великденско яйце, с песни и великденско хоро на мегдана

10.04. - 23.04. 2018 г., РБ “П.Павлович”
Маратон на четенето –„В книжната прегръдка на Дунав” - по програма с училища и
детски градини

12.04., ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Ден “Остави всичко друго и чети!» - празник на четенето, иницииран от
РБ “П.Павлович”

12.04., 18.00 ч., Зала Община Силистра
"Стоян Дечев и приятели"- празничен концерт по повод 75-годишния юбилей и
55 години активна музикално- педагогическа дейност на добруджанския акордеонист
Стоян Дечев – почетен гражданин на град Силистра

12.04., 18.30ч., Драматичен театър
„Рибарски свади” – спектакъл на Театрално студио „Артистик” при Обединен детски
комплекс

13.04., 17.30 ч., Драматичен театър
Благотворителен концерт, организиран от Ученически парламент Силистра

До 15.04., РБ “П.Павлович”
Разяснителна кампания и отчитане на национална награда „Бисерче вълшебно” 2018
г. /по програма с училища и детски градини/

16, 04., 10.30 ч., пл. „Свобода”
„Нахрани ме разделно” - детски празник – куклено шоу на колела за най-малките
деца на възраст 4-10 години. „Приказка за юначета с празни тумбачета” –
спектакъл за деца с едноименна комикс-книжка и магнити, които ще бъдат раздавани
на всяко дете след празника
16, 17, 18 и 20. 04., 17.30 ч., Драматичен театър
“Пролетни игри и песни” – общински преглед на читалищните художествени
състави от различни етноси – Силистра -2018
17.04., 10.00 ч., Площада на с. Проф. Иширково
Възпоменателно събитие в с. Проф. Иширково по повод 150 години от рождението
на професор Анастас Иширков и 75 години, откакто селото носи неговото име
18.04., 11.00 ч., Двора на Детска градина „Радост”
“Пролетно веселие”- празник в детската градина
19.04. , 17.00 ч., Археологически музей
„Неизвестно досега лице от римската сенатска аристокрация в Дуросторум” –
лекция на главен асистент д– р Калин Стоев и представяне на книгите на Издателска
къща „Тендрил” - София
20.04., 10.30 ч., Дунавски парк
„Ден на таланта” – празник на Основно училище „Иван Вазов”
20.04., ., 18.00 ч., Зала Община Силистра
„Заедно за по-здравословен начин на живот” – концерт, организиран от
Неформален ученически клуб „Епсилон” към Природоматематическата гимназия „Св.
Климент Охридски” по проект към Националния конкурс „Посланици на здравето”

23.04., 18.00 ч., Художествена галерия
„Добър вечер, Столетие мое” – представяне на биографичната книга с участието на
актрисата Стоянка Мутафова
25.04., 14.00 ч., Художествена галерия –
„Дъга на толерантността - 2018” – отчитане на ученически конкурс за рисунка, есе и
разказ
25.04., 18.00 ч., Драматичен театър
Танцов спектакъл на Балетна школа „Аксел” при Обединен детски комплекс,
посветен на Международния ден на балета
26.04., 16.00 – 18.00 ч., Дунавски парк
Читалня в Дунавския парк, инициирана от РБ “П.Павлович”
26.04., 19.00 ч., Драматичен театър
„Ти любов…” – концерт на Йордан Марков и на „Тоника Домини”/Красимир и
Виолета Гюлмезови, и Ева Найденова/, Балет „Дежавю” и Танцов фолклорен ансамбъл
„Дръстър
27.04., 19.00 ч., Драматичен театър
„Любов с гръмотевици” – спектакъл на Драматичен театър „Сава Огнянов” - Русе
30.04., 19.00 ч., Драматичен театър
„Не всеки крадец е мошеник” – спектакъл на Драматичен театър - Търговище

