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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ
НОЕМВРИ 2022 г.

01.11.2022 г., 10.30 ч., паметник на Сава Доброплодни
Поднасяне на цветя пред паметника на Сава Доброплодни от 8 а клас на ПГМТ
„Вл. Комаров“
01.11.2022 г., 11.00 ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“
XXХI математически турнир „Черноризец Храбър“
01.11.2022 г., 09.30 – 17.00 часа – РБ „Партений Павлович“, първи етаж
„Духовните будители на Силистра. Паметници и паметни плочи в община
Силистра” – изложба на постери;
„Будителите на Силистра” – фактографска информация за празника и за
възрожденски будители от Силистренския край: www.libsilistra.bg
01.11.2022 г. – 30.11.2022 г., РБ ”П.Павлович”, 2-ри етаж
300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от написването на
„История славянобългарска” – изложба на библиотечни документи от
фондовете на РБ „Партений Павлович”
01.11.2022 г., 8.00 ч.-17.45 ч., РБ „П. Павлович“
Ден на отворените врати – издаване на безплатни читателски карти.
01.11.2022 г., 10.00 часа : НЧ „Светлина – 1906 – Смилец“
Ден на Народните будители и откриване на новия творчески сезон.
01.11.2022 г., НЧ “Чудомир – 2012“ , село Поп Кралево
Беседа - „Животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от дейност, от
стремеж, само тогава животът е съдържателен и смислен“ по повод Деня на
народния будител.
01.11.2022 г. ,НЧ " Иван Вазов -1941 ", с. Срацимир
Ден на народните будители - изготвяне на кът в читалището, поздравления.
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01.11 – 03.11.2022 г., 11.00 ч. НЧ „Паисий Хилендарски – 2006“ с. Айдемир
Паисиеви празници – 300 г. от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от
написването на „История славянобългарска“ – лекция на тема: „Делото на
Паисий – начало на Българското Възраждане“; литературна програма; изложба
на исторически документи.
01.11.2022 г., 16.00 часа, НЧ “Дочо Михайлов-1906“- с. Бабук
„Памет българска“ - 100 г. от обявяването на Деня на народните будители –
общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители,
книжовници и революционери.
02.11.2022 г., 11.05 ч., ПГМТ „Вл. Комаров“, зала 404
Честване Деня на народните будители – инициатива с ученици от уязвими
групи по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
02.11.2022 г., РБ „Партений Павлович“, Детски отдел /по допълнителен
график/
„Да играем с щурчово конче“ - интерактивен урок, посветен на 125 г. от
рождението на Асен Разцветников.
02.11.2022 г.,14.00 ч., ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово
Народни будители - личности и творчество
02.11. 2022 г., ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра
Отбелязване Деня на народните будители - Постери- 4в клас, ГЦОУП -5-ти, 6ти и 7-ми клас.
03.11.2022 г., Художествена галерия, първи етаж, дясно крило
Методическо подпомагане с ателие по рисуване във връзка с провеждането на
IV Областен конкурс за рисунка със сюжет на чужд език на тема „Графити”.
03.11.2022 г., 14.30 ч., зала „Диоген Вичев“ на РБ „П. Павлович“
Награждаване на отличените ученици, участници в областния литературен
конкурс „Духът на българина 2022“, организиран от ОУ „Отец Паисий“, гр.
Силистра.
03.11.2022 г., 17.30 ч., площад „Свобода“
Юбилеен концерт на акордеониста Минчо Панев по повод неговата 75годишнина и 55 творчески години на сцена.
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04.11.2022 г., 11.40 ч., Дунавски парк – Силистра
„Търси се …“: Есенна гостенка в парка Градски детективи -1а клас на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, гр. Силистра.
05.11., 11.00 ч., Кметство и НЧ „Ламбриново – 2013“ с. Полковник
Ламбриново
Изложба „Пъстра добруджанска трапеза“.
05.11.2022 г.,10.30 часа - НЧ „Иван Вазов – 1941“ , село Срацимир
"Йовков и неговият свят" - 142 години от рождението. Прожекция
български филм.

на

07.11.2022 г., 14.45 ч. , ПГМТ „Вл. Комаров“, зала 404Беседа по пътна
безопасност в час на класа - 8, 9, 10 класове с външен лектор.
08.11.2022 г., 10.30 часа – Православен храм „Св. вмчк Димитрий“, село
Калипетрово.
Панихида и полагане на цветя пред паметника на загиналите във войните от
село Калипетрово.
09.11.2022 г., 18.00 часа – Голям салон на театъра, Сцена „Сава
Доброплодни“
Спектакъл „Полет над кукувиче гнездо“ на Театрално студио „Артистик“ с
ръководител Христо Христов при ЦПЛР – Обединен детски комплекс –
Силистра.
10.11.2022 г., 14.30 ч., стадион „Доростол“
Турнир по футбол на малки вратички, 3-4 клас – ЦПЛР- ОДК със съдействието
на Община Силистра.
10.11.2022 г., Вернисаж 15.00 - 17.00 часа, Художествена галерия, първи
етаж, дясно крило
Изложба живопис „Есенен пейзаж” от фонда на Художествена галерия
Силистра.
14.11.2022 г., РБ „Партений Павлович“, Детски отдел /по допълнителен
график/
„С Пипи светът е забавен” - уъркшоп по повод 115 г. от рождението на
Астрид Линдгрен – шведска детска писателка.
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14.11.2022 г., 13.10 ч., ПГМТ „Вл. Комаров“, зала 404
Ден на толерантността между поколенията - инициатива с ученици от уязвими
групи по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
14.11.2022 г. – 15.12.2022 г. , РБ „Партений Павлович“, Детски отдел
„Една книжка = една усмивка” - коледна дарителница за обновеното
Педиатрично отделение на МБАЛ – Силистра.
14.11.2022 г., 16.00 часа, НЧ “Дочо Михайлов-1906“ - с. Бабук
„Дайте на децата любов, любов и още любов – здравият разум ще дойде от
само себе си“ - 115 г. от рождението и 20 г. от смъртта на Астрид Линдгрен
(1907-28.01.2002). Представяне на творчеството с изложба, презентация и
прожекция на детски филм.
14.11.2022 г., 17.00 часа, РБ „П. Павлович“, зала „Диоген Вичев“
Среща с поетесата Петя Цонева от Габрово.
16.11.2022 г., 17.30 ч. - Зрителна зала на Младежки дом
Народно читалище „Доростол – 1870“ - Концерт "Фолклорна магия", посветен
на Деня на християнското семейство
17.11.2022 г. от 14.00 ч. и 18.11.2022 от 9.00 ч. в зала на Община Силистра
Национален форум “Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“.
17.11.2022 г., 16.30 часа, НЧ “Дочо Михайлов-1906“ - с.Бабук
„Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си“- 195 г. от рождението на
Петко Р. Славейков, български поет, преводач, фолклорист, публицист и
общественик.Изложба и беседа за творчеството на поета.
18.11.2022 г. – 20.11.2022 г., гр. Копривщица
Участие на Екоклуб „Пеликан” при ЦПЛР – ОДК в Национално състезание по
природни науки.
18.11.2022 г., 17.00 часа, НЧ „Пробуда-1940“ – с. Калипетрово
Вечер-седянка, посветена на християнските добродетели, съвместно с ГСГП
„Камбанен звън“, пенсионерските клубове от селото и Клуб за автентичен
фолклор „Васила Вълчева“.
19.11.2022 г., 10.00 часа, ПМГ „Св. Климент Охридски“
Математическо състезание „Вергил Крумов“.
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19.11.2022 г., 11.30 часа, НЧ „Иван Вазов – 1941“, село Срацимир
Ден на християнското семейство - среща на семейства от различни поколения.
.11.2022 г. по училища
Ден на християнското семейство
21.11.2022 г., 13.10 в ПГМТ „Вл. Комаров“, полигон
Отбелязване на Световния ден в памет на жертвите на катастрофи в часа на
класа - изнесено занятие на полигона на гимназията.
21.11.2022 г., 15.00 часа: НЧ „Светлина – 1906 – Смилец“
Ден на християнското семейство
21.11.2022 г., 17.00 часа, Духовен център „Митрополит Иларион“ при
Православен храм „Св. вмчк Димитрий“, село Калипетрово
НЧ „Пробуда – 1940“ представя книгата „Курдомановият род“ на местния
автор Димитър Курдоманов.
21.11.2022 г., 18.30 часа : НЧ “Дочо Михайлов-1906“- с.Бабук
“Семейството - извор на радост и щастие“ - среща на семейства от различни
поколения“.
21.11.2022 г., НЧ „Чудомир – 2012“, село Поп Кралево
Ден на християнското семейство. Вечер, посветена на най-възрастното
семейство в селото.
21.11.2022 до 24.11.2022 г.от 15,00 ч., ПМГ „Св. Климент Охридски“ –
физкултурен салон
Баскетболен турнир по случай Патронният празник на ПМГ „Св. Климент
Охридски“.
25.11.2022 г., 10.00 ч., зала на Община Силистра
Патронен празник на ПМГ „Св. Климент Охридски“, който по традиция ще
бъде отбелязан с театралната постановка „Балкански синдром“ по Ст. Стратиев,
представена от учениците, участници в група за занимания по интереси
„Театрално изкуство“, с ръководител Станислав Георгиев – Стенли.
27.11.2022 г., 18.30 часа, НЧ “Дочо Михайлов-1906“- с.Бабук
“Фолклорът е толкова просто нещо, но се изисква голяма култура, за да го
разбереш.”- 40 г. от смъртта на Филип Кутев (13.06.1903–1982), български
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композитор, фолклорист. Презентация и филм, посветен на живота на големия
фолклорист.
28.11- 02.12.2022 г., ПМГ „Св.Климент Охридски“ – физкултурен салон
Волейболен турнир по случай Патронният празник на ПМГ „Св. Климент
Охридски“.
30.11.2022 г., 15.00 часа, НЧ „Светлина – 1906 – Смилец“
Андреевден – кулинарна изложба на ястия, свързани с празника; дегустация.

Програма на Драматично-куклен театър – Силистра
за месец ноември 2022 г.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА
- 5 ноември, събота, 11.00 ч.
„Червената шапчица“ - Гостува Държавен куклен театър - Търговище
-12 ноември, събота, 11.00 ч.
„Палечка”
-19 ноември, събота, 11.00 ч.
„Снежанка и седемте джуджета”
-26 ноември, събота, 11.00 часа
„Сърдитият заек”
Цена на билет за детските представления – 5 лв.
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ
- 1 ноември, вторник, 19.00 ч.
„Зевзеци” – комедия по емблематични разкази на Чудомир
Цена на един билет – 10 лева
***
За информация и резервации - 0876/00 77 95 и 0876/00 76 79
Билети – при касата на Драматично-куклен театър Силистра, бивш Куклен
театър
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