
                       
                      
                   ОБЩИНА  СИЛИСТРА 
      
                                                       

        2018 – Европейска година на културното наследство 
         Септември 2018 г. – Европейски дни на наследството 

 
 

              ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА СИЛИСТРА - 2018 
 
                Изкуството да споделяш!  
 

        
 1– 28. 09. 2018 г., Регионална библиотека – I –ви етаж 

     „Силата на цветовете" – авторска експозиция ACRYLIC на Елена Маркарян 
 

03.09.2018 г., 9.30 ч. Спортно училище „Дръстър” 
Тържествено откриване на Новата учебна година 

 
     05.09.2018 г., 17 ч. Художествена галерия – Силистра, – I –ви етаж  
     Изложба –„Златни страници на българската илюстрация“- гостуваща    
     експозиция от фонда на Художествена галерия Плевен 

 
     05.09.2018 г., 18 ч. Парк в с. Проф. Иширково 
    Тържествена церемония за откриване на паметна плоча на опълченеца  Енчо    
    Тодоров 
 

06.09.2018 г., 11.00 ч. Паметник на Цар Борис ІІІ в Дунавския парк 
Тържествена церемония по случай 133 години от Съединението на България 
и отбелязване на 78 години от подписването на Крайовската спогодба за  
възвръщането на Южна Добруджа към България. Поднасяне на венци и цветя 
пред Паметника на Цар Борис ІІІ и Паметната плоча в Дунавски парк, 
посветена  на Добруджанската епопея 
 
 
06.09.2018 г., 19.00 ч. площад „Свобода” 
Концерт-спектакъл „Осмото чудо“ на Ансамбъл „Българе”, посветен на 
Добруджанската епопея. Подарък за жителите и гостите на Силистра от Тодор 
Тодоров и проф. Иван Гаврилов 
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Празнична седмица, посветена на Деня на Силистра – 14 септември- 
Кръстовден  
Концерти и Бирфест  
    
 
 10.09. – 15.09. 2018 г., площад „Свобода”  
 Търговско изложение - 2018 

 
 
 
      10.09. 2018 г., 18 ч., площад „Свобода” – Концерт на: Рокгрупа „Евърдрийм”      
      и  рокгрупа „Опиум” от Силистра; Михаела Маринова  

 
 

 
      11.09. 2018 г., 17.00 ч., Зала Община Силистра 
      „Дунавски спомени” – Национален фестивал на старата градска песен 
 
 
 
     11.09. 2018 г., 18.00 ч., площад „Свобода” – Концерт на Музикална студия      
     „ДО РЕ МИ”,  Тита и Павел и Венци Венц 
 
 
 
     12.09. 2018 г., 19.00 ч., площад „Свобода” – Концерт  Deep Zone  Project 
      и попгрупа  „Akcent“ – Румъния. Концертът е по проект  “Easy Guide –    
      interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in   
      the region of Calarasi and Silistra” – интерактивно мобилно приложение за   
      популяризиране на културното и историческо наследство в района на            
      Кълъраш и Силистра“,  съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския   
      фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния -   
      България 
 
 
     13.09. 2018 г., 11.00 ч., пред Регионална библиотека     
     „Патиланци” –  весел детски карнавал с любимите герои на Ран Босилек 
 
 
 
     13.09. 2018 г., 16.30 – 19.30 ч. , площад „Свобода” 
     Празник на хляба, песента и танца - Изложение на хляб и хлебни изделия от     
     народните читалища  
     Общинските съветници канят на рибена чорба 
              -18.00 ч. Концерт „С магията на българския фолклор”-  Оркестър „Истър”     
      – Силистра. Площадна игротека с клубове за народни танци. Концерт на  
      сестри Диневи   
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                 14 СЕПТЕМВРИ – КРЪСТОВДЕН 
ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА 

 
 
 09.00 ч. – Катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и 
Павел”- Божествена Света литургия, отслужена от Негово 
Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий, в съслужение с 
духовници от епархията 
 

          10.00 ч. – пред Художествена галерия 
Откриване на скулптурна композиция на художника Бедиг Бедросян с автор 
проф. Георги Чапкънов – Чапа – почетен гражданин на Силистра  
 

         10.30 ч. – Художествена галерия –II етаж 
          Откриване на изложба „Скулптура и живопис“ на проф. Георги Чапкънов-  
          Чапа и Бедиг Бедросян  - творбите са от фонда на Художествена галерия      
          Силистра 
 
          10.30 ч. – Дунавски парк 

      Концерт на Градски духов оркестър 
      Празнично детско утро „Аз обичам моята Силистра” 

 
 
     11.00 ч. Зала „Версай” 

          Тържествено заседание на Общински съвет – Силистра 
 
 
          18.30 ч., Площад „Свобода”  

 Тържествена церемония по случай Празника на Силистра. 
Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към 
гражданите и гостите 
         Концерт на: 

              Център за музика и изкуство „Мегатон”;  
         Силвия Кацарова, 
         Рок група „Melmac Riders” 
         Празнични фойерверки  
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14.09. 2018 г., 09.00 ч. – 17.00 ч., Празник на Силистра 
 Културното наследство на Силистра - Ден на отворените врати  
 Вход свободен за Археологически музей, Художествена галерия 

Природонаучен музей – Сребърна 

 

 

         14.09. 2018 г., Етнографския музей - Силистра  
         Гостуваща изложба на Исторически музей Попово „Големите военни     
        маневри край Попово 1937 г.“, представяща организираните от цар Борис  
        III военни учения, пряко свързани с освобождението на Добруджа  
 
 
        14.09. и 15.09. 2018 г., на входа на Дунавския парк 
         „Вкусовете на Силистра“ – изложение на производители 
       
 
        15.09. 2018 г., 11.00 ч., Драматично-куклен театър - Силистра 
         Премиера на шоуспектакъла "Приказни игри, истории, песни и    
         фантасмагории", спектакъл на Александър Павлов – вход свободен,  
         подарък от театъра  
 
 

   15.09. 2018 г., 12.00 ч., Дунавски  парк 
        Конкурс за елегантност  на ретро и класически автомобили „Дръстър”  
 
 

  15.09. 2018 г., 18.00 ч., Драматично-куклен театър - Силистра 
        Комедията  „Свекърва” – вход свободен, подарък от театъра по случай    
        Празничните дни на Силистра  

 
 

       17.09. 2018 г., 9.00 ч., училищата в Община Силистра 
      Тържествено откриване на Новата учебна година 

 
    

       17 - 21.09. 2018 г., Площад „Свобода” 
       „Арт- портал на паметта”– изложба на Регионална библиотекза исторически      
       паметници в Силистра, с рисунки от талантите на ЦПЛР ОДК – Силистра, с           
       ръководител Вихрен Иванов 

  
 
 
       17 – 21 .09. 2018 г., Площад „Свобода”  
      „Историческата памет и живо културно наследство” – изложба на             
       Регионална библиотека с постери  на  паметници и паметни плочи  в     

 4 



       Силистренска община 
  
 
 
       19.09., 2018., 11.00 ч.,  Художествена галерия – зала13 
        Представяне на стихосбирката на Марияна Стоянова –„Знаци на спасение“ 
 
 
 
 

  20.09.2018 г., 11.00 ч., Дунавски парк/втори шадраван/ 
   Концерт на Градски духов оркестър 

 
 
 

  21.09.2018 г., 19.00 - 19.15 ч., Катедрален храм „Св. първовърховни    
  апостоли  Петър и Павел”- „Нека първият им звън изрече думата „мир“ 
– камбанен звън в град  Силистра и в цяла Европа за Международния ден на 
мира - 21 септември и в  чест на   Европейските дни на наследството 

 
 
 
       21.09.2018 г. – 23.09.2018 г.,  град Добрич 

  Откриване на съвместна изложба на Регионалните исторически музеи в     
  Силистра и Добрич: „Книжовното богатство на Добруджа“, вписана в   
  Националния календар на Министерството на културата, посветен на    
  Европейската година на културното наследство 

 
 
 
        22.09.2018 г., 11.00 ч., Паметника на Васил Левски 
        Тържествена церемония по случай 110-та годишнина от          
         обявяването на  Независимостта на България  

 
 
 

         22.09.2018 г., 09.00 ч. – 17.00 ч., 
Европейски дни на наследството -2018 

Вход свободен за Археологически музей, Художествена галерия, 

Природонаучен музей – Сребърна 

 

 

25.09.- 01.10. 2018 г. – Дни на фотографията – организирани от Център за 

кариерно ориентиране  към НАО  „Г. Галилей“ 
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    26.09. 2018 г., 18.00 ч. Салон на театъра 
    Концерт на Клуб Б2 Балет – 20 години творчески път 

 

 

 

 

    27.09. 2018 г., 11.00 ч., Дунавски парк/втори шадраван/ 
         Концерт на Градски духов оркестър 

 
 

    28.09. 2018 г., 17.00 ч., Салон на театъра 
    Празничен концерт на Фондация „Съпричастие” – Силистра и Варна, по      
    повод 10-годишнината на Центровете за социална рехабилитация и     
    интеграция „Съпричастие” – Силистра и Варна. Изложба с изделия,    
    създадени от потребителите на центровете 
 
 

        29.09.2018 г., 10.00 ч., центъра с. Българка 
        Трети  фолклорен събор "На мегдана,  край чешмата в село  Бръчма" 
 
 
 

   8 - 9.10. 2018 г. Регионална библиотека  
        „Европейски хоризонти: Библиотеките - между буквата и бинарния код”     
        - Национална научна конференция под егидата на евродепутат Емил Радев,  
       Посланик на библиотеките в Европейския парламент 
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