
 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
ПРОЛЕТНИ  ПРАЗНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА 

Април 2017 
  

 
01.04., 10.00 ч.,  Читалището с. Проф. Иширково     
Ден на хумора и шегата. Да се посмеем с книгата на Енчо Енчев „Добруджанци се 
смеят”- с Детски танцов състав при НЧ „Просвета 1907” с. Проф. Иширково 
 
 
01.04., 11.00 ч.,  Зала Община Силистра     
IV –ти Национален фестивал на руската  поезия, песен и танц „Пусть всегда будет 
солнце” –  областен етап 
 
 
 
02.04. -  23.04. 2017 г., РБ “П.Павлович”                                                  
Дванадесети национален „Маратон на четенето” – по програма  
/вж. www.libsilistra.bg/ 
 
 
03.04., 16.00 ч., Читалището с. Бабук 
110 години Народно читалище “Дочо Михайлов-1906“-с.Бабук 
Тържествено честване - откриване  с  изложбата: „Из живота на читалището“ и  
„Деца четат на деца” – четене на откъси от любими книги с деца от ЦДГ ”Здравец” и 
ученици.  
 
 
04.04.  – 13.04. 2017 г.,  РБ “П.Павлович” –I –ви етаж                                
„Животът и Възкресението” – изложба на наградени детски рисунки от конкурс на 
фондация  „Приятели на България” 
 
 
 
 
04.04. – 30.04. 2017 г.,  РБ “П.Павлович” –II –ри етаж                                  
„България – люлка на хилядолетна култура” - изложба на фотоси и библиотечни 
материали от фонда на отдел “Изкуство” 
 
 

http://www.libsilistra.bg/


 
04.04.,  14.00 ч.,  РБ “П.Павлович” – зала „Диоген Вичев”                         . 
“Как  яйцата повярваха в чудесата” –  приказночетение в седмицата на Детската 
книга и изкуствата за деца  
 
 
04.04.,  18.00 ч., Куклен театър  
„Любовта, без която не можем” – концерт на Детска музикална студия „ДО РЕ МИ” 
 
 
05. 04., 17.00 ч.,  Художествена галерия                 
Изложба на Николай Рьорих – по инициатива на  
Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски” и Езикова гимназия „П. 
Яворов”,  като членове на Международна мрежа на асоциираните училища към  
ЮНЕСКО 
 
 
05. 04., 19.00 ч., Драматично-куклен театър   
“Хайде душко, убий ме”- комедия от Азис Несин, режисьор Мирослав Петкович, 
участват: Мима Дапкова, Татяна Цветкова и Иван Самоковлиев 
Постановката на Драматично-куклен театър Силистра е подарък за здравните 
работници. Вход свободен 
 
 
07. 04., 16.30 ч., Читалището  с. Бабук                                 
Празничен концерт „Слънцето е едно за всички” - посветен на 8 април -   
Международен ден на ромите 
 
 
07. 04., 18.00 ч., Драматичен театър  
Благотворителен концерт на Ансамбъл „Ритъм” при Народно читалище „Св. св. Кирил 
и Методий - 1966” 
  
                                
08. 04., 08.00 ч.,  Селата в Община Силистра                
„Лазарките идат“ - пресъздаване на обичая Лазаруване  с обхождане по домовете на 
лазарска  група,  за здраве и берекет в селото  
 
 
 
09. 04., 10.00 ч., с. Смилец – месността  „Гизлиджа” 
„Цветница на Гизлиджанската чешма“ - възстановка на обреден ритуал  “Наричане 
на китка“ 
 
 
 
09. 04., 11.00 ч., пл. „Свобода” 
Празничен фолклорен концерт на Оркестър  “Сопран” с ръководител Минчо Панев 



 
  
  
10. 04., 16.00 ч.,  Читалището с. Бабук  
„Приказен свят” - любими приказки и стихове за деца. 
 Среща с автори  на детска литература от Силистра.в Народно читалище 
 „Дочо Михайлов 1906” с. Бабук 
 
 
12.04., 15.00 ч., РБ “П.Павлович” – Детски отдел                              
Ден “Остави всичко друго и чети!” - “Малката Голяма Божана, когато времето спря” 
– четене от “Бисерче вълшебно” /9-11г./  
 
 
12.04., 17.00 ч.,  Художествена галерия – I-ви етаж                
Национална изложба „Графики” 
 
12.04., 19.00 ч.,   Драматичен театър 
"Лелята на Чарли"- мюзикъл - Държавна опера - Бургас 
 
                                                             
13.04., 11.00 ч., пл. „Свобода”/Младежки дом/ 
„Писани яйца, шарени” – Великденско ателие със съпътстващи ателиета за деца                               
– с участието на НЧ „Светлина -1906”- с. Смилец , НЧ „Доростол -1870”, Обединен 
детски комплекс, силистренски училища и детски художествени формации 
 
 
13.04 и 15.04., Читалищата в селата   на Община Силистра  
  „Да нашарим яйцата”- Великденска работилничка -  боядисване на яйца  от  децата 
в селата на Община Силистра, с конкурс за най-шарено  великденско яйце  
 
 
13.04., 17.00 ч., Художествена галерия – II-ри етаж                
Изложба Иконография – Национално дружество на иконописците 
 
 
17.04., 11.00 ч.,  Паметника  с. Проф. Иширково                
149 години от рождението на патрона на селото Анастас Иширков - художествена 
програма и поднасяне на венци и цветя пред паметника на проф. Анастас Иширков 
 
18.04., 18.30 ч.,  Драматичен театър 
„Животът е хубав” – спектакъл на Театрално студио „Питър Пан” при ПГСУАУ 
„Атанас Буров”, режисьор Христо Христов 
 
 
18.04.  – 28.04. 2017 г.,   РБ “П.Павлович” –I –ви етаж   
“Посветен на Отечеството” - гостуваща изложба от Националната библиотека 
“Св.св. Кирил и Методий”, посветена на 180 г. от рождението на Васил Левски  



 
 
 
 
 
19, 04., 17.30 ч., Зала Община Силистра 
Благотворителен концерт на Неформална младежка група „Серафим” „Протягам 
ръка за добро” от конкурсната сесия на Община Силистра – „Младите за Силистра” 
  
 
 
19, 20, 24, 25 и 26. 04., 18.00 ч.,  Драматичен театър  
“Пролетни игри и песни” – Общински преглед на читалищните художествени 
колективи от различни етноси 
 
 
 
20.04., 17.00 – 19.00 ч.,  Дунавски парк, 2-ри фонтан                             
„Крайбрежна алея на четенето” - читалня в Дунавския парк  
 
 
 
21.04., 18.30 ч., Драматичен театър 
Благотворителен концерт- спектакъл на  Балетна школа „Аксел” при Обединен детски 
комплекс, посветен на Международния ден на балета 
 
 
 
27.04., 19.00 ч., Драматичен театър 
Концерт-представяне на Йордан Марков и неговия  първи музикален, самостоятелен 
албум „Живот на кръстопът” 
 
 
28.04., 18.00 ч., Драматичен театър 
„Църква за вълци”- спектакъл на ученици от Природоматематическа гимназия „Св. 
Климент Охридски” по проект „Твоят час”,  режисьор Станислав Георгиев 
 
 
30.04., 09.00 ч.,  с. Смилец 
“Внуче и баба за маджуна се стягат“ - засяване на екобостана  с участието на 
Младежки клуб  “Мечтатели“  и  клуб  “ Импулс“ 
 


