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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

01.11., 8.00 – 18.00 ч., Регионална библиотека „Партений Павлович”
„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти

01.11., 9.00 – 18.00 ч., пред сградата на РБ „Партений Павлович”
„Паметници и паметни плочи в община Силистра” – открита изложба

01.11., 14.00 ч., Народно читалище ”Светлина -1906” с. Смилец
„Помни своя род, език и история”--Ден на народните будители - презентация и
откриване на новия творчески сезон в читалището

01.11., 12.00 ч., Драматичен театър
„Единни в многообразието“- музикален конкурс, организиран от Областен
информационен център Силистра по повод 2018 г. –Европейска година на
културното наследство; 2018 г. –30 години Политика на сближаване на ЕС
/Кохезионна политика/ и 1 ноември –Ден на народните будители
17.30 ч., - Награждаване и концерт на Михаела Филева

01.11., 17.00 ч., РБ „Партений Павлович” - зала „Диоген Вичев“
Премиера на книгата с разкази на Стойчо Станев „Шепа кестени”

01.11. - 27. 11., РБ „Партений Павлович” - отдел „Изкуство“
Областен конкурс „Бяло Рождество” 2018 г. за рисунки, есета и стихотворения в
партньорство с Фондация „Приятели на България”

05.11. - 10. 12., РБ „Партений Павлович” - I-ви етаж
Фотоклуб „Латерна ин магика” с ръководител Илия Иванов - изложба на фотоси

05.11. - 30. 11., РБ „Партений Павлович” - II-ри етаж
„Радетели на духовността” /Ден на народните будители/ - изложба на библиотечни
документи

06.11., 17.00 ч., РБ „Партений Павлович” - зала „Диоген Вичев“
Представяне на книгата „Вечната“ – алманах любовна лирика на Цветанка Костова
– поетеса от град Тервел

07.11., 17.00 ч., Художествена галерия – І- ви етаж, ляво крило
Гостуваща изложба - колекция творби на Никола Кожухаров–/1892-1971г./ от
Художествена галерия Стара Загора и Художествена галерия Казанлък

08.11., 18.30 ч., Драматичен театър
„Чарли и шоколадовата фабрика“ - спектакъл на Театрално студио "Артистик"
при Обединен детски комплекс

10.11., 10.30 ч., Народно читалище „Дочо Михайлов-1906“- с. Бабук
VIII Фолклорен празник „Земята и хората“ и 25 години от създаването на ЗК
„Мотор“- 93“

11.11., 10.30 ч., Народно читалище „Ламбриново-2013“- с. Ламбриново
„Пъстра добруджанска трапеза“ – изложба на ястия и даровете на
добруджанската земя

16.11.,13.30 ч., Салона на ОУ „Иван Вазов“
Турнир по народна топка за ученици, посветен на 16 ноември – Международен ден на
толерантността, организиран от Община Силистра и Общински съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Силистра

16.11., 14.00 ч., площад „Свобода“
Информационна кампания, посветена на 16 ноември - Международен ден на
толерантността, организирана от Ученически парламент Силистра с подкрепата на
Община Силистра

21.11., 19.00 ч., Народно читалище ”Светлина -1906” с. Смилец
Ден на Християнското семейство
„Семейни християнски вечери - уют и топлина”- вечер, посветена на
християнските добродетели

22.11., 17.30 ч., Зала Община Силистра
Самостоятелен концерт на Камерна капела „Полифония”

23.11., 16.30 ч., РБ „Партений Павлович” - зала „Диоген Вичев“
„Песни пред олтара на времето” – премиера на книгата на Ивелин Димитров и
Камерна капела „Полифония”

23.11., 17.30 ч., Зала Община Силистра
Международна музикално-сценична среща „Европа на крилете на песента и
красотата – Силистра 2018“ – инициатива от работната програма за 2018 г. на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз

28.11., 17.00 ч., Художествена галерия – І- ви етаж, дясно крило
Фотографска изложба „Моменти от посещението на Д-р Юлиян Найденов - кмет
на Община Силистра, в Япония“

29.11., 09.00 ч., АРГИ център
Младежки форум "Диалогът с младите хора-залог за промяна"

