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

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
НА КУЛТУРАТА 2018

03.05., 09.00 ч., с. Смилец
„Екобостан”- засяване на бостана с участието на Клуб „Импулс” и Младежки
клуб „Мечтатели”, като първа основополагаща стъпка за реализиране на
Празника на динения маджун в село Смилец

03.05., 18.00 ч., Драматичен театър
Традиционен благотворителен концерт на Основно училище „Отец Паисий”
03.05. – 31 .05., РБ “П.Павлович” - І етаж
„Регионална библиотека „Партений Павлович” - съкровищница на
българските писмена”- изложба на книги, постери и библиотечни материали от
фондовете на библиотеката

03.05. – 31 .05., РБ “П.Павлович” – ІІ етаж
„Хилядолетната българска книга” - изложба на библиотечни материали за
светите братя Кирил и Методий
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04.05., 10.00 ч., Драматичен театър
Честване на патронния празник на Основно училище “Иван Вазов”

04.05., 17.00 ч., Художествена галерия - І етаж
Изложба - живопис на Николай Петров
06.05., 10.30 ч., Площад пред читалищата в Община Силистра
”Люлка се люля, девойко...”- площадни тържества в селата на общината, по
случай 6 май - Гергьовден

06.05., 11.00 ч., „Мемориал - Военно гробище” /до Митницата/
Тържествено отбелязване на 6 май - Ден на храбростта и 140 години от
създаването на Българската армия, 6 май - Гергьовден

09. 05., 08.00 ч., Училищата, Община Силистра и Общински съвет
Ден на ученическото самоуправление

09. 05., 11.00 ч., Паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк
Тържествено отбелязване на 9 май- Ден на победата, 73 години от края на
Втората световна война, 9 май- Ден на Европа. Откриване и освещаване на
Мемориална стена на славата на Паметника на 31-ви Силистренски пехотен
полк
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09. 05., 17.30 ч., Пл. „Свобода”- пред Кукления театър
9 май - Ден на Европа – „Европа в моята Силистра“ - концерт с участието
на млади таланти от Силистра, организиран от Областен информационен
център – Силистра и Езикова гимназия „Пейо Яворов“, като училище
посланик на Европейския парламент. Проявата е част от ежегодната
комуникационна кампания на Европейската комисия „Европа в моя регион“

10.05., 17.00 ч., Зала Община Силистра
„Висини човешки” - тържество по повод деня на св. св. Кирил и Методий,
инициирано от Клуба на учителя - пенсионер ,,Ив. Байчев“

10.05., 19.00 ч., Драматично -куклен театър „Оловният войник” – спектакъл
на учениците от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, по повод патронния
празник на училището

10.05., 08.00 – 18.00 ч., РБ “П.Павлович” и Филиал-2
„Ден на отворените врати” в Регионална библиотека „Партений Павлович” –
безплатна регистрация и издаване на читателски карти, и екскурзии в
библиотеката

11. 05., 09.00 ч., Двора на ОУ” Св. св. Кирил и Методий”
Патронен празник на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”-Силистра

11. 05., 10.25 ч., Двора на ЕГ „Пейо Яворов“
„Розите на България“ - включване на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в
инициативата на Министерството на образованието и науката
11.05., 12.00 ч., ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Брадвари
Патронен празник на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” - с.
Брадвари
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11. 05., 17.00 ч., Художествена галерия - ІІ етаж – зала 12 и 13
„Книжовното наследство на Добруджа през Възраждането” – съвместна
изложба на Регионален исторически музей – Силистра и Регионален
исторически музей - Добрич

11. 05., 19.00 ч., Драматичен театър
Концерт на Плевенската филхармония с Орлин Горанов и Маргарита Хранова

12 и 13.05., 10.30 ч., Сцената пред Народно читалището „Възраждане-1940“,
с. Сребърна
„Сребърна пее и се смее” - X-ти Хумористичен фестивал
14 и 18.05., РБ “П.Павлович”
14 – 18 май - Националната библиотечна седмица - инициативи на
библиотеката по програма /вж. www.libsilistra.bg/

16.05., 17.30ч., Зала Община Силистра
„Славеи на Добруджа” – общински фестивал за изявени изпълнители на
добруджански фолклор
16.05., 17.00 – 18.30 ч., Археологически музей
Нощ в музея
 17.00 ч. - Презентация и интерактивни игри на тема
„Дигитализацията в музеите – атрактивен начин за представяне на
културно–историческото
 наследство”, представени от екипа на катедра „Телекомуникации”
при Русенски университет „ Ангел Кънчев”
 18.30 ч. - Камерен концерт на братя Скорчелиеви - класически и
жанрови пиеси
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17.05., 11.00 – 18.00 ч., Художествена галерия
Европейска нощ на музеите
 11:00 ч. - Филм за творчеството на Рембрандт Ван Рейн - Концертна
зала
 15:00 ч. – Изложба - Художествена фотография с ръководител
Илия Иванов - Клуб на художника
 18:00 ч. – Концерт – балет „Мечтание” с ръководител Боряна
Кьосева
Зала 13

17. 05., 18.00 ч., Драматичен театър
„Майски фойерверк” – празничен концерт на възпитаници от Средно училище
„Н. Й. Вапцаров”

18.05., 19.00 ч., Драматичен театър
Христо Шопов и Лилия Маравиля в „Догодина по същото време” – по
Бърнард Слейд, режисьор Георги Михалков

19. 05., 18.00 - 22.00 ч., Природонаучен музей Сребърна
Европейска нощ на музеите
 18:00 ч. - Безплатни посещения в музея
 18:00 ч. - Музикална програма с Детска музикална школа „Великов”Силистра

5

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

22.05., 11.00 ч., Художествена галерия – зала 13
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с абитуриенти-отличници на
Випуск 2018 г.

23.05., 18.00 ч., Зала „Версай”
Празнична среща на Кмета на Община Силистра с изявени педагогически
специалисти

24.05., 10.00 ч., пл. „Свобода”
Празнично шествие на ученици, педагогически специалисти и културни дейци
по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост

24.05., 10.00 ч., Читалищата в Община Силистра
Празнични прояви в читалищата от общината, по случай 24 май-Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост

24.05., 10.30 ч., Драматичен театър
Ден на Випуска. Тържествено изпращане на Випуск 2018 на ЕГ „Пейо Яворов“.
Връчване на немски езикови дипломи

28.05., 19.00 ч., Драматичен театър
„Малко комедия” – спектакъл на Театрална къща „Вива Арте”
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30. 05., 18.00 ч., Дунавски парк
„Повярвайте в бъдещето“ – хепънинг, организиран от ПГСУАУ „Атанас
Буров“ по проект, финансиран от конкурсната сесия „Младите за Силистра
2018“

30. 05. – 02.06. 2018 г.
„По стъпките на четата на Таньо войвода” - традиционен национален
ученически поход

31.05., 17.00 - 19.00 ч., Дунавски парк
„Читалня в Дунавския парк” - от фонда на Регионална библиотека „Партений
Павлович
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