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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г.

01 октомври, 11.00 ч., Паметник на Цар Борис III-Обединител в Дунавски парк
Тържествено отбелязване на 79 години от възвръщането на град Силистра към
Отечеството. Тържествени слова и поднасяне на венци и цветя на паметника на Цар
Борис ІІІ и на паметната плоча, посветена на Добруджанската епопея в Дунавския
парк. Празнична програма пред паметника на Цар Борис ІІІ- Обединител в
Дунавския парк

01 октомври, 16.30 ч., Художествена галерия – I етаж – дясно крило
Гостуваща изложба - живопис на художниците Тодор Делев и Атанас Владимиров
от град Русе

01 октомври, 17.00 ч., Куклен театър
ХХ-ти Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски спомени“Силистра 2019
01 октомври, 17.00 ч., Етнографски музей
„От ръката тревненска“ – гостуваща изложба на Специализиран музей за
резбарско и зографско изкуство гр. Трявна
02 – 31 октомври, Регионална библиотека „П. Павлович“ – II етаж
„Златните съкровища на България” - изложба на библиотечни материали от
колекциите на Регионална библиотека
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02 – 31 октомври, Регионална библиотека „П. Павлович“ – I етаж
„Индийски миниатюри” – арт изложба на библиотечни постери от „Комплексен
отдел Изкуство” на Регионална библиотека

03 октомври, 18.30 ч., Драматичен театър
5 години Театрално студио „АРТИСТИК“ при Обединен детски комплекс
Откриване на учебната година в Обединен детски комплекс със спектакъла
„Островът на съкровищата“- по романа на Робърт Луис Стивънсън, режисьор
Христо Христов

05 октомври, 10.00 ч., НЧ,,Иван Вазов-1941” с. Срацимир
V-ти фолклорен събор „Срацимир към корените“

09 октомври, Вернисаж от 14.00 -17.00 ч., Художествена галерия – I етаж
Графична изложба - Непоказвани творби от фонда на Художествена галерия –
Силистра на Стоимен Стоилов, Юли Минчев и Златка Дъбова

09 октомври
Национална информационно-комуникационна кампания „Бъди войник“ на
Министерството на отбраната
16.00 ч. пл. „Свобода“
 Статичен показ на въоръжение и оборудване на Сухопътните войски, 68-ма
бригада „Специални сили” и служба „Военна полиция”
 Информационна борса за набиране на кандидати за военна служба в
Българската армия
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16.00 ч. паркинга зад Община Силистра, до Дунавския парк
 Статичен показ на военна техника
18.30 ч. Драматичен театър
 Концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените
Представителния духов оркестър на Военноморските сили

сили

и

 С участието на Силистренските формации: „Музикална школа Великов” при
НЧ «Дръстър-2012» , Камерна гайдарска група „Чавдарчета”, Музикална
студия „До Ре Ми” и Фолклорен ансамбъл „Добруджа”

11 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър
5 години Театрално студио „АРТИСТИК“ при Обединен детски комплекс „Не падай духом“- от Станислав Стратиев, режисьор Христо Христов
12 октомври, 10.30 ч., площада пред НЧ,, Възраждане-1940” с. Сребърна
VII-ми Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа”

14 – 18 октомври, Регионална библиотека „П. Павлович“
„Eвропейска седмица на програмирането” – занимания по програмиране за деца с
роботи Финч

14 октомври, 10.30 ч., площада пред НЧ,, Светлина - 1906 - Смилец”
„Било е лето 1833-то” - празник на селото-186 години от създаването на с. Смилец

17 октомври, 17.00 ч., Художествена галерия – I етаж – дясно крило
Изложба - графика на Стоян Цанев /1946 – 2019/ с участието на творби от фонда на
Художествена галерия – Силистра, Художествена галерия - Добрич, Художествена
галерия – Варна и Галерия за графично изкуство - Варна
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21 -25 октомври, Регионална библиотека „П. Павлович“
„Национална седмица на четенето - 2019” – инициативи с деца и ученици за
насърчаване на четенето

22 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър
5 години Театрално студио „АРТИСТИК“ при Обединен детски комплекс „Валентинов ден“- премиера, по Иван Вирипаев, режисьор Христо Христов

