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Община Силистра – Дирекция ”Хуманитарни дейности”
Общински клуб “Христо Ботйов”
Общински комитет “Васил Левски”

„ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА”
Програма, посветена на 10 февруари – 140 години от Освобождението на
Силистра, 19 февруари – 145 години от гибелта на Васил Левски и на 3 март –
140 години от Освобождението - Национален празник на България и 170
години от рождението на Христо Ботйов

02 февруари - 30 март 2018 г. Регионална библиотека „П. Павлович”- І етаж
„Освобождението на Силистра (10.02.1878) и България (1877–1878) в
репродукции” - изложба на библиотечни материали

05 февруари - 30 март 2018 г. Регионална библиотека „П. Павлович”-ІІ етаж
„Избавлението”- 140 години от подписването на Санстефанския мирен договор и
Освобождението на България от османско владичество (1878 г.) – изложба на
библиотечни документи

08, 15 и 22 февруари , 10.30 ч. Р Б „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев”
Кино-епопея на НЕзабравените” – прожекция на български филми за
Освобождението на България
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09 февруари 2018 г. /петък/
11.00 часа
Среща на Клуб „Млади възрожденци – Горди българчета” от ОУ „Св.св. Кирил и
Методий” с г-н Боян Ботйов – председател на Общонародна фондация „Христо
Ботйов”, правнук на генерал Кирил Ботйов
14.00 часа – Община Силистра
Среща на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра с Боян Ботйов председател на Общонародна фондация „Христо Ботйов” и ръководството на
Общинския клуб „Христо Ботйов”
14.30 – заседателна зала, Община Силистра
Брифинг на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра и Боян Ботйов председател на Общонародна фондация „Христо Ботйов”
16.00 часа
Среща на колектива на Народно читалище „Христо Ботев – 1941 – Българка” в с.
Българка, Община Силистра с г-н Боян Ботйов - председател на Общонародна
фондация „Христо Ботйов”, правнук на генерал Кирил Ботйов

9 февруари 2018 година /петък/ Регионална библиотека „П. Павлович”
„Ден на отворените врати” - регистрация на читатели с безплатно издаване на
читателски карти в Регистрационен център и екскурзии в библиотеката

10 февруари 2018 година /събота/
10.30 часа - Катедрален храм „Св. св. първовърховни апостоли Петър и Павел”
- Молебен за здраве и благоденствие на българския народ и за жителите на Община
Силистра, отслужен от Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит
Амвросий, съвместно с градското духовенство
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11.00 часа
- Шествие от катедралния храм с Духовия оркестър до паметната плоча на ул.
„Омуртаг”, отбелязваща Освобождението на града.
-Тържествено отбелязване на 140 години от Освобождението на Силистра.
Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра. Поздравително слово от
Боян Ботйов - председател на Общонародна фондация „Христо Ботйов”, правнук на
генерал Кирил Ботйов.
Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча

12.30 часа - зала „Сребърна” на хотелски комплекс „Дръстър”
Традиционна среща на кмета д-р Юлиян Найденов с областния управител, с
председателя на Общинския съвет, с бившите кметове и председатели на Общинския
съвет в Силистра

19.00 часа –Бизнес център „Силистра”
Среща на членове на Общинския клуб „Христо Ботйов” и Общински комитет „Васил
Левски” с председателя на фондация „Христо Ботйов” Боян Ботйов

19 февруари 2018 година /понеделник/
145 години от гибелта на Васил Левски
11.30 часа –Възпоменателна проява пред паметника на Апостола на свободата Васил
Левски в Силистра. Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра.
Слово от г-жа Анелия Невска – директор на ПМГ „Св. Климент Охридски” и член на
Общинския комитет „Васил Левски”. Поднасяне на венци и цветя

3 март 2018 година /събота/ 140 години от Освобождението.
Национален празник на България
10.30 часа – пл. „Свобода”
- Ритуал по издигане на националното знаме на България.
Слово на кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов.
- Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред паметници в
два лъча:
- пред паметника на Стефан Караджа;
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- пред паметника на капитан Георги Мамарчев и паметника на Лев Толстой
11.00 ч. - площад „Свобода”/Драматичен театър или зала Община Силистра/
Празничен концерт на Фолклорен оркестър „Истър” и народната певица Славка
Калчева

3 март 2018 година /събота/ - Национален празник на България
09.00 – 17.00 часа
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Археологически музей,
Художествена галерия и Природонаучен музей – Сребърна

Съпътстващи прояви:
През месеците февруари и март в училищата и народните читалища в Община
Силистра се организират тематични прояви, посветени на 140–та годишнина от
Освобождението на Силистра, 145 –та годишнина от гибелта на Васил Левски, 140
години от Освобождението на България и Националния празник - Трети март, 170
години от рождението на Христо Ботйов

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018
08.02., 19.00 ч., Зала Община Силистра
"Бог рок"- музикален спектакъл на Филип Аврамов и приятели
14.02., 10.00 ч., Народните читалища в Община Силистра
„Да даде Св. Трифон, да даде голям род- берекет …” – пресъздаване на народния
обичай със зарязване на лозе и общоселско тържество
15.02., 17.00 ч., Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей"
Патронен празник на НАО "Галилео Галилей" - вечер, посветена на Галилео Галилей
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18.02.,10.00 ч., Центъра на село Айдемир
43-ти национален фестивал на кукерите и маските-2018г.,с.Айдемир
18.02., 16.30., Площада на с. Професор Иширково
Сирни заговезни -Кукеровден –общоселски празник -кукерско хоро на площада
22.02., 17.00 ч., Заседателна зала на Община Силистра
Седемнадесети Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или
пиянство от любов” – Награждаване
26.02. – 28.02. Народните читалища в селата Иширково, Ламбриново и Богорово
Ателие за изработване на мартеници с изложба-базар за благотворителни
инициативи
28.02., 10.00 ч., Заседателна зала на Община Силистра
Творческа среща с председателите на народните читалища в Община Силистра по
повод 1-ви март- Ден на самодееца и любителското художествено творчество
28.02., 17.30 ч., Художествена галерия – І етаж- дясно крило
Ретроспективна изложба-живопис на художника Йордан Попов от гр.Елена по
случай 100 години от рождението му

