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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 г.
XXII- ри Международен детски танцов фестивал
„Утрешният мир започва с днешното приятелство”
3 юли 2017 г. /понеделник/
17.00 ч. - Дефиле / от Фото ”СТАКИ” до пл. „Свобода”/
17.30 ч. - Тържествено откриване на фестивала
на пл. „Свобода”
18.00 ч. - ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ Драматичен театър
4 юли 2017 г. /вторник/
09.30 ч. – Конкурс „Мис и Мистър фестивал”Басейн Хотелски комплекс „Дръстър”
18.00 ч. - ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ Драматичен театър
5юли 2017 г. /сряда/
10.00 ч. - Среща на Кмета д-р Юлиян Найденов
с участници от всеки колектив във фестивала
17.00 ч. - Дефиле /от ОББ до пл. „Свобода”/
Тържествено закриване на фестивала – Площад „Свобода”
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ –
Площад „Свобода”
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1 юли, 15.00 ч., Читалището с. Смилец
“ Здравей, ваканция“ – откриване на летните занимания с децата от селото – “
Патиланско царство“ – запознаване на децата с автори на детски произведения;
- Клуб “ Приятели на животните и природата“ - изработване на къщички и хранилки
за птиците;
- Почистване на зелените площи пред читалището;
- Полагане грижи за различни дървета, храсти и цветя;
- Прожектиране на детски филми

3 юли- 31 юли, РБ „П. Павлович” - Филиал
„Лято в библиотеката” - лятна програма за четене и свободно време - четения на
препоръчителна литература и по желание на читателите, гледане на филми

3 юли- 31 юли, РБ „П. Павлович”
„Лято в библиотеката” - лятна програма за четене и свободно време:
 Ателие „Играй и учи”- образователни игри в интернет и
информационно търсене;
дата: 03.07. - 07.07. 2017г.


Ателие „В дядовата ръкавичка” - литературни игри
дата: 10.07. - 14.07. 2017

 Ателие „Филмов маратон” – прожекции на детски филми
дата: 17.07. - 27.07. 2017г.
час: 10.30 – 12.30 часа
място : Детски отдел и зала „Диоген Вичев”
4 юли, 17.00 ч., Художествена галерия –I-ви етаж, ляво крило
Самостоятелна изложба на Коста Дончев
4 юли – 28 юли, РБ „П. Павлович”-I-ви етаж
Фотографска изложба на клуб „Иванов”
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6 юли, 9.00 ч., с. Смилец
“ Пред нас са блеснали житата” – ритуално откриване на жътвената кампания
– Конкурс за най- красив и вкусен кравай
9 юли, 15.00 – 21.00 ч. Дунавски парк
„Дунав Ултра 4: Гладиатори на колела” – финална зона на едноименния
велопоход и обявяване на победителя от етап 2 на веломаршрута - Свищов Силистра
11 юли, 19.00 ч., Драматичен театър
„Прилепът” – оперета от Йохан Щраус на Държавна опера – Бургас със солисти от
Музикален театър - София
12 юли, 17.00 ч., Археологически музей
Откриване на изложба „Иван Тодоров Драсов – поборник, общественик и
строител на нова България” – гостуваща изложба на Регионален исторически
музей – Ловеч

18 юли, 10.30 ч., Паметник на Васил Левски
„Посвещения за Апостола” – тематична проява, посветена на 180г. от рождението
на Васил Левски, съвместно с Общински комитет „Васил Левски“ – Силистра

18 юли, 15.00 ч., Читалището с. Смилец
„Безсмъртният Апостол”- презентация по книгата ”По стъпките на Левски” на
Г.Данов и Христо Георгиев, посветена на 180г. от рождението на Васил Левски
20 юли, 15.00 – 19.00 ч., Дунавски парк – беседките пред ПМГ
Открита читалня в Дунавския парк
22 юли, 10.00 ч., Салон на Народно читалище „В. Левски 1941”, с. Българка
Празник, посветен на 180 години от рождението на Апостола – Васил Левски

3

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

25 юли, 19.00 ч., Драматичен театър
„Музикални копнежи”– оперетен концерт-спектакъл на Музикално–драматичен
театър „Константин Кисимов”- В. Търново

26 юли, 18.00 ч., пл. „Свобода”
Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър Силистра 2017” - под патронажа на Кмета
на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов

27 юли, 19.00 ч. Драматичен театър
„Депутатите не лъжат” от Димитрис Псатас, режисьор Димитър Стоянов, с
участието на Искра Радева, Антон Радичев, Милена Атанасова, Тео Елмазов, Илия
Георгиев, Деси Стоянова, Теменуга Первазова, Ст. Стефанов. Представление на
Театър „Искри и сезони”
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