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                         ОБЩИНА СИЛИСТРА  
        ДИРЕКЦИЯ  “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

        ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  20  20   г.  

0  1 октомври 2020 г.   
Отбелязване на 80 години от  възвръщането на  град Силистра към       
Отечеството 
Поднасяне на венци и цветя в самостоятелен ред на:
- паметника на Цар Борис ІІІ Обединител  
- паметната плоча на загиналите в Добруджанската епопея в Дунавския парк, 
- паметника на Стефан Караджа 
- паметна плоча, посветена на 80 години от възвръщането на Южна Добруджа към
Отечеството  /Крайовски  договор  -1940  г./  пред  сградата  на  Бизнес  инкубатор
/Новата баня/

0  1 октомври, 11 часа, Дунавски парк  
Концерт на Градски духов оркестър

0  1 октомври, 14.00 ч.,   зала Археологически музей  
Национална кръгла маса на тема: „Златна Добруджа – мит и реалност“,  посветена 
на 80 години от подписване на Крайовския договор

0  1 октомври, 1  7  .30 ч.,  НАО „Галилео Галилей“   
Откриване на учебната година в   Народна астрономическа обсерватория „Галилео
Галилей“ - представяне дейността и постиженията на кръжочниците и провеждане на
демонстрационни наблюдени

0  1 октомври, 1  8  .00 ч.,  Драматичен театър  
Откриване на учебната година в Обединен детски комплекс и  юбилеен концерт-
спектакъл на балет „Аксел“ при ОДК, посветен на 25-годишнината на школата
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01 – 09  октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“ –   I   – ви етаж  
Осма филателна изложба  „Добруджа  - 2020

01 – 30  октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“ –   II   – ри етаж  
„80 години от Крайовската спогодба” - изложба от колекциите на библиотеката

06 октомври 2020, площад „Свобода” от 10.00 ч. – 21.00 ч.
Национален рибен фестивал, организиран от Министерство на земеделието, храните 
и горите със съдействието на Община Силистра:

- изложение и представяне на български рибари и производители на рибни 
продукти;

- кулинарна шоу-програма;
- безплатен детски кът; 
- Концерт с участието на Дара, Маги Джанаварова, група „Акага” и група 

„Rewind”

07 октомври, 18.00 ч.,      
Инициатива „Нощ на литературата“ – четения:
       - в читалнята на народно читалище „Доростол-1870“
        - пред Регионална библиотека „П. Павлович“
        - в двора на ЦПЛР – ОДК- Театрално студио „Артистик“
         - в Общинско общежитие за средношколци „Младост“

8 октомври, 19.00 ч  .,   Драматичен театър   
 „Валентинов ден“- представление на Театрално студио „АРТИСТИК“ при 
Обединен детски комплекс. Постановка-  Христо Христов

0  9 октомври, 18.00 ч., НАО „Галилео Галилей“   
Ден на отворените врати в Народна  астрономическа обсерватория   „Галилео 
Галилей“ , по случай изстрелването на първия изкуствен спътник на 4.10.1957г.
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11 октомври, 09.00 – 12.00 ч.,    Дунавски парк  
Чрез „Спорт към знание”  – благотворителен маратон

                                                 

12 - 30 октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“- І - ви етаж
„Приказки без глас…”  - изложба от 18 картини на Весела Думанова

                                                
15 октомври, 09.00 ч., АРГИ център
Общински форум “Нашето участие в приобщаването“, организиран от Регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

15 октомври, 19.00 ч  .,   Драматичен театър   
„Островът на съкровищата“- по романа на Робърт Луис Стивънсън, режисьор 
Христо Христов, представление на Театрално студио „АРТИСТИК“ при Обединен 
детски комплекс

16 октомври, 10.00 ч., Филиал Силистра
Международна научна конференция, посветена на 75 г. от създаването на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ и 130 г. педагогическо образование в Силистра

16 октомври, 11.00 ч., Филиал Силистра
Представяне на филма  „130 години педагогическо образование в Силистра“ – 
втора част

26 октомври,  13.30 ч.,   Център за обществена подкрепа и Женско сдружение   
„Екатерина Каравелова“- Силистра

Европейски ден за борба с трафика на хора /18.10.2020г./. Среща със специалисти и 
дискусия по темата с ученици от  ПГМТ „Владимир Комаров“
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28 -29 октомври,  09.30 ч., АРГИ център
Иновационен лагер „Предприемачески проекти в трансграничния регион 
България - Румъния“ с участието на момичета от 12-те  класове  на средните 
училища  в Силистра и областта  

29 октомври,  10.00 ч.,      Училищен двор на ОУ „Отец Паисий“                                    
Патронен празник на Основно училище „Отец Паисий“

30 октомври,  08.00 - 18.00 ч.,      Регионална библиотека „Партений Павлович”  
„Ден на отворените врати” в Регионална библиотека „Партений Павлович”

ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА
3 октомври, събота от 11,00 ч. ПРЕМИЕРА
„ЗЕМЕТРЪС” образователен спектакъл за природните бедствия

10 октомври, събота от 11,00 ч.
„БЕЗЦЕННОТО КАМЪЧЕ” по Ангел Каралийчев

17 октомври, събота от 11,00 ч.
 „ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО” по Х.К.Андерсен

24 октомври, събота от 11.00 ч.
„СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА” по Братя Грим

31 октомври, събота от 11,00 ч.
„ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” по Братя Грим
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ

14 октомври, сряда от 19,00 ч.
„СВЕКЪРВА” комедия от Антон Страшимиров
Цена 5 лв.

26 октомври, понеделник от 18,00 ч.
ГОСТУВА ТЕАТЪР „КРЕДО”
„КАКВОТО НАПРАВИ ДЯДО – ВСЕ Е ХУБАВО”, семеен спектакъл по 
Х.К.Андерсен
Цена 10 лв.

Билети – при касата на Драматично-куклен театър Силистра /бивш куклен 
театър/.
Използването на маски в залата е задължително!
За информация и контакти: моб. 0879 69 88 26 или 0876 00 77 95
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