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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
2018 г.
01август- 03 септември, РБ „П. Павлович” – I – ви етаж
„Тайните на водната шир”- експозиция на макети и дървесни находки,
изработени от талантите на Обединен детски комплекс, с ръководител Вихрен
Иванов

01 август- 05 септември, РБ „П. Павлович” – II– ри етаж
„Миниатюра – изкуството в мини версия” – изложба

02август- 03 септември, РБ „П. Павлович” – I – ви етаж
„Изкуството като игра с природата или Ленд Арт” - изложба

02 август- 03 август, 17.00 – 19.00 ч., Дунавски парк – беседките срещу ПМГ
Мисия „Динозавър” - арт – пленер, организиран от Фондация „Приятели на
България” и Регионална библиотека „Партений Павлович”

2 август - 5 август, Силистра
15-ти Европейски летен университет в Силистра с участието на 42 студенти и
преподаватели от 12 страни с основна тема „Европа като правова общност“,
с участието на Н. пр. Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен посланик на
Франция в България. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов връчва
награда на най-изявения студент
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8 август, 20.00 ч., НЧ,, Иван Вазов-1941” с. Срацимир
Лятно кино – прожекция на български игрален филм и дискотека за деца от 1до
101години

09 август, 11.00 ч., РБ „Партений Павлович“- зала „Диоген Вичев“
„Арт – ревю на музикалните инструменти”

14 август - 22 август, с. Ветрен
ХXII-ри Национален пленер за живопис, скулптура, графика и рисунка
“Човек и природа”-Ветрен 2018”

16 август, 11.00 ч., РБ „Партений Павлович“- отдел „Изкуство“
„Пътешествие по дъгата”

18 август, 09.00 ч., Дунавски клуб
Преплуване на р. Дунав. Записване за участие в Дунавски клуб един час преди
началото

18 август, 10.00 ч., НЧ,, Иван Вазов-1941” с. Срацимир
„Уча се и спортувам”- четене на книги в парка и спортни прояви

22 август, 17.00 ч., Художествена галерия – I –ви етаж
Откриване на изложба на участниците от ХXII -ри Национален пленер за живопис,
скулптура, графика и рисунка “Човек и природа”- Ветрен 2018“
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24 август, 18.00 часа с. Ветрен, Община Силистра
Посрещане на 63-та Международна гребна регата по Река Дунав – ТИД

25 август, пристанище - Силистра
Финал на 63-та Международна гребна регата по Река Дунав – ТИД

25 август, 10 ч., с. Богорово
„Край чешмата, под липите” - празник на НЧ „Иван Богоров – 2012” с богата
фолклорна програма, организиран от кметство с. Богорово и народното читалище

26 август, с. Смилец, 8.00- 15.30 ч.
Празник на динения маджун – с. Смилец 2018
8.00 ч. „Хайде за динки!” – тръгване с каруци към бостана
9.00 ч. Работилница за динен маджун, ателиета за домашна баница на пещи
кулинарни, динени фантазии
10.00 ч. Официално откриване и начало на „Атрактивно ревю на народни носии и
накити“ - представено от деца на възраст до 10 г., фолклорна и конкурсна
програма
15.00 ч. Дегустиране на динен караомурски маджун и топла баница
15.30 ч. Награждаване на участниците в ателиетата

27 август, 17.00 ч., РБ „П. Павлович” – I – ви етаж
„Силата на цветовете" – авторска експозиция ACRYLIC на Елена Маркарян

28 август, 10.00 ч., Парка на с. Срацимир
Молебен и курбан за здраве и благоденствие за жителите на с. Срацимир, по случай
102 години от спасяването от разстрел на населението на с. Срацимир
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