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                             ОБЩИНА СИЛИСТРА 
         ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
 
      ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ  2019 г. 

 
 
 

  01.11.,  10.30 ч., Паметника на Сава Доброплодни 
  Поднасяне на цветя на паметника на Сава Доброплодни от ученици на        
Професионална гимназия по механотехника „Вл.Комаров“                              

 
 
01.11.,  8.00 – 17.45 ч.,  Регионална библиотека  „Партений Павлович” и Филиал      

   „Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти в                   
  Регионална библиотека „Партений Павлович", екскурзии в Библиотеката и      
  библиотечно-библиографски знания за потребителите на информация 
 

      
 
 
   01.11., 08.00 – 18.00 ч., алея пред Регионална библиотека  „Партений Павлович”     
  „Хоризонти вчера – хоризонти днес”-  паметници и паметни плочи в област      
  Силистра  -  изложба постери на Регионална библиотека „Партений Павлович"  

        
      

  01.11., 10.00 ч., Народно читалище ”Дочо Михайлов -1906”  с. Бабук       
  „Памет българска” -мултимедийна презентация,посветена на народните будители и    
  изложба на книги, посветени на народните будители 
 
 

 
 01.11., 15.00 ч., Народно читалище ”Светлина -1906”  с. Смилец       
  ,, Поклон,  будители  народни” –презентация  и  откриване на  новия  творчески    
  сезон на читалището  
                       

 



  04.11.-08. 11.,16.00-17.30 ч., Народна астрономическа обсерватория „Г. Галилей“ 
   „Българският принос в овладяване на Космоса“ - седмица на отворените врати за     
   посетители в обсерваторията 
 
 

 
      04.11. -  30. 11.,   Регионална библиотека Б „Партений Павлович”  - I-ви етаж    
   „Западноевропейско графично изкуство от XIX - XX век” - изложба на      
   библиотечни  постери  от фондовете на Регионална библиотека 

 
 
 

      04.11. -  30. 11.,  РБ „Партений Павлович”  - II-ри етаж    
   „Добруджанската фолклорна магия на Силистра” - изложба на библиотечни     
   материали от колекциите на Регионална библиотека 

 
      

 
    
    04.11., 09.30 ч., Народно читалище ”Дочо Михайлов -1906”  с. Бабук 
    „ Библиотекар за един ден“- отворени врати на библиотеката в читалището за   
    ученици от селото, учащи в ОУ "Св.св. Кирил и Методий"-с.Калипетрово   
 
     
      
 
    04.11., 17.30 ч., тръгване от Областна администрация  
    Факелно шествие на ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“,  група-знаменосци от СУ     
   „Н.Й.Вапцаров“,  Фанфарен оркестър към ОУ „Отец Паисий“ и Ученически    
    парламент до паметниците на Васил Левски и Стефан Караджа с почетен караул,    
    тематичен рецитал и поднасяне на венци 
 
 
 
 
    05.11. -  07. 11.,  Професионална земеделска гимназия 

   „Дни на отворените врати“ - организирани групови посещения на ученици от 
   7-те  класове от училищата в  Силистра 
 
 
 
 
   06.11.,  14.30 ч.,  Младежки дом 
   “Познаваме  ли химичните елементи“ - общински празник на химията   
 
 



 
 

  07.11., 19.00 ч., Драматичен театър 
  „Валентинов ден“ от Иван Вирипаев, премиера на  постановката  на Театрално     
  студио "Артистик"  при  Обединен детски комплекс, режисьор Христо Христов 
 
 
 
  08.11., 10.00 ч., пред паметната плоча на храм „Св. ВМКЧ Димитрий”      
  с.Калипетрово 
  Възпоменателна проява на Архангеловден в памет на загиналите във войните,     
 жители на село Калипетрово 
 
 
 

    09.11., 11.00 ч., Народно читалище „Ламбриново-2013“- с. Ламбриново 
    „Пъстра  добруджанска трапеза“ –  изложба на ястия и даровете на       
    добруджанската земя 
 
 
    
   11.11., 13.00 – 17.00 ч.,  Регионална библиотека „Партений Павлович”   

„Академия за творческо писане” -  литературен ученически семинар съвместно с  
Регионално управление на Министерството на образованието и науката 

 
  

 
    11.11., 16.00 -17.30 ч., Народна астрономическа обсерватория „Г. Галилей“ 
   “Спорт под звездите в купола на НАО” - европейски ден на спорта и физическата    
   активност -спортни и състезателни игри  
 

 
 14.11. – 15.11., 09.00 ч., Хотелски комплекс „Дръстър“     
 Обучение на педагогически специалисти по програма „Трениране на успешни    
 учители“, обучители: Милена Петрова и Павел Павлов – психолози в   
 Международната психотерапевтична организация “Свобода” 
 
 
 
 
14.11., 17.00 ч., Художествена галерия – І- ви етаж  
„Поколения” -  изложба на Йордан Маринов, Вихрен Иванов и Боян Вихренов 

 
 



 
 

   20.11., 17.00 ч.,РБ „Партений Павлович” –зала „Диоген Вичев“  
 „Сивият град. Преплитане на реалности” - Регионална библиотека „Партений      
 Павлович" представя новия роман на Калина Иванова  

 
 
 
 
      

21.11.-22.11., 09.00 ч., АРГИ център 
Иновационен лагер, организиран от Регионално управление на образованието-
Силистра, Община Силистра и Сдружение с нестопанска цел „Паралел Силистра“ 
 
 
 
 
 
21.11., 17.00 ч., Клуб на инвалида и пенсионера №2 с. Калипетрово 
„Шиковското население в Добруджа” – представяне на книгата на д-р по етнология 
Йордан Касабов по повод Деня на християнското семейство 

 
 
 
   

21.11., 18.00 ч., Народно читалище ”Светлина -1906”  с. Смилец      
 „Семейни  християнски вечери - уют и топлина”- вечер, посветена на 
християнските добродетели 
 
 
 
 

  23.11., 10.30 ч., Народно читалище „Дочо Михайлов-1906“- с. Бабук 
   IХ-ти  Фолклорен събор „Земята и хората“- Бабук 2019“  

- ”Даровете на природата”-изложба на плодове, зеленчуци, ястия 
- „ Сръчните ръце на българката”-изложба на ръкоделия 
- Представяне на кооперации със селскостопанска продукция 
- Концерт, с участието  на любителски художествени състави от общината, страната и  

                 Румъния 
 

   
 
   

28.11., 17.30 ч., Куклен театър 
„25 години на сцена“- тържествен концерт на Певческа група „Златна есен“ към 
Народно читалище „Доростол“-1870“ 
 


