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                        ОБЩИНА СИЛИСТРА 

          Дирекция „Хуманитарни дейности” 

          Общински клуб “Христо Ботйов” 

          Общински комитет “Васил Левски” 

 
         

      ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 2021 
                    

02.02.- 26.02.2021г.,  Регионална библиотека „П. Павлович”,  ІI- ри етаж 

„Васил Левски в литературата и изкуството” - изложба от фондовете на 

библиотеката, посветена на 148-та годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата 

 

02.02 - 26.02.2021г.,  Регионална библиотека „П. Павлович”,  І - ви етаж 

„Изкуството за любовта” – изложба от фондовете на библиотеката   

 по повод  Празника „Св. Валентин“ -14 февруари 

                                                                                     

„Пред олтара на свободата” 

10 февруари 2021 година - 143 години от Освобождението на Силистра 

 

10.30 ч., Катедрална църква  „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и 

Павел” 

Молебен за здраве и благоденствие на българския народ и на жителите на 

Община Силистра, отслужен от Негово Високопреосвещенство Доростолския 

митрополит Яков, съвместно с градското духовенство 

 

11.30 ч.,  Паметната плоча на ул. „Омуртаг“ №9 

Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на ул. „ Хан Омуртаг” №9, 

при спазване на противоепидемичните мерки  
 

18 февруари 2021 година 

Публикуване на онлайн изпълнения на стихотворения за Васил Левски от деца 

от Детска градина „Роза“  и от Клубове „Млади възрожденци” на сайта -

www.silistra.bg  и във фейсбук страницата на Община Силистра  

 

18 февруари 2021 година, 148 години от гибелта на Васил Левски 

 

10.30 ч., Катедрална църква  „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и 

Павел” 

Панихида по повод гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата, 

отслужена от Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит Яков, 

съвместно със свещеници от епархията 
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11.30 ч.,  Паметника на Васил Левски  

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на  Апостола на свободата–  

Васил Левски,  при спазване на противоепидемичните мерки 
 

22.02.-26.02.2021 г.  

„С България в сърцето“ - областен рецитаторски конкурс. Провежда се 

онлайн. Класираните изпълнители ще бъдат публикувани в навечерието на 

празника 3-ти март на сайта на Община Силистра-www.silistra.bg  и на 

страницата на Общината във фейсбук  

 

25.02. 2021 г.                                                   

 „Любовта е пиянство или пиянство от  любов” – Двадесети национален 

поетичен конкурс. Наградените творби ще бъдат публикувани на сайта на 

Община Силистра- www.silistra.bg   

 

26.02., Художествена галерия – етаж I 

„Бели и червени – 2021 г.” - изложба от  конкурса на Община Силистра и 

Художествена галерия за оригинална автентична мартеница. Мартениците от 

конкурса ще бъдат подарени на медиците от „МБАЛ – Силистра” АД  

 

 

ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА 

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА 

 

6 февруари, събота от 11.00 ч. 

„Легенда за доброто сърце” по Ярослав Водражек 

 

13 февруари, събота от 11.00 ч. 

„Патиланско царство” по Ран Босилек 

 

20 февруари, събота от 11.00 ч. 

„Палечка” по Х.К.Андерсен 

 

27 февруари, събота от 11.00 ч. 

„Храбрият оловен войник и балерината” по х.К.Андерсен 

 

Цена на билет 4 лв. 

Билети – при касата на театъра преди представлението. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

5 февруари, петък от 19.00 ч. 

„Хлапачката от 13-тия етаж” от М.М.Йонеску 
Цена на билет – 6 лв. 

За ученици – 4 лв. 

 

17 февруари, сряда от 19,00 часа 

„Зевзеци” по Чудомир 
Цена на билет – 8 лв. 

За ученици – 4 лв. 

 

25 февруари, четвъртък от 19,00 ч. 

„Бай Ганьо” по мотиви на Алеко Константинов 
Цена на билет- 8 лв. 

За ученици – 4 лв. 

 

Билети – при касата на театъра. 

За информация и контакти: 0876 00 77 95 

 


