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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Общински клуб “Христо Ботйов”
Общински комитет “Васил Левски”

„ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА”
Програма, посветена на 10 февруари – 142 години от
Освобождението на Силистра, 19 февруари – 147 години от гибелта
на Васил Левски и на 3 март – 142 години от Освобождението Национален празник на България и 172 години от рождението на
Христо Ботйов

10 февруари 2020 година - 142 години от Освобождението на Силистра
10.30 часа -Катедрален храм „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
Амвросий, съвместно с градското духовенство

11.00 часа
- Шествие от катедралния храм с Духовия оркестър до паметната плоча на
ул. „ Хан Омуртаг”, отбелязваща Освобождението на града
- Тържествено честване на 142 години от Освобождението на Силистра
Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча
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10 февруари 2020 година, 8.00-17.45 ч., Рeгионална библиотека „П. Павлович”
„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти и екскурзии в
библиотеката
147 години от гибелта
на Апостола на свободата – Васил Левски
17 февруари 2020 г., 17.30 ч., РБ „П. Павлович” –Зала „Диоген Вичев“
Публична лекция „Пантеонът на Българското възраждане и българското
общество днес” на доц. Георги Вълчев – зам.-ректор на Софийски университет „Св.
Климент Охридски” и зам.-председател на Общобългарския комитет „Васил
Левски“, с участието на клубове „Млад възрожденец”, Общински комитет „Васил
Левски”, Общински клуб „Христо Ботйов”
18 февруари 2020 година
11.00 часа пред паметника на Васил Левски
Възпоменателна проява „Поклон, Апостоле!”
Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра
Слово от доц. Георги Вълчев – зам.-ректор на Софийски университет „Св. Климент
Охридски
Поднасяне на венци и цветя
3 март 2020 г. Национален празник на България
142 години от Освобождението на България
„Да развеем българското знаме!“- инициатива на Община Силистра, посветена
на Трети март
9.15 часа - Драматично-куклен театър
Открит урок по родолюбие със Сдружение „Хайдути“ и ученици от Силистра

10.30 часа – пл. „Свобода”
- Ритуал по издигане на националното знаме на Република България
- Слово на кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов
- Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред паметниците
на Стефан Караджа, капитан Георги Мамарчев и Лев Толстой в град Силистра;
- Празничен концерт на Представителния фолклорен ансамбъл „Добруджа” от град
Добрич
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Съпътстващи прояви:
През месеците февруари и март в училищата и народните читалища в Община
Силистра се организират тематични прояви, посветени на 142–та годишнина от
Освобождението на Силистра, 147 –та годишнина от гибелта на Васил Левски,
142 години от Освобождението на България и Националния празник - Трети март,
172 години от рождението на Христо Ботйов

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020
04.02. - 28.02. 2020 , 17.30., Регионална библиотека „П. Павлович”, IІ-ри етаж
„Вярвай в идеалите си”!” - 100 г. от рождението на Леда Милева - изложба от
колекциите на библиотеката

07.02. , 17.30., Регионална библиотека „П. Павлович”, І - ви етаж
„Одежди и мартеници–вълшебства от багри” - етнографска, автентичнофолклорна изложба на Виктория Денев и Кристина Джерманска

08.02. , 11.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Маша и мечокът” - по руска класическа приказка

13.02. , 19.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Зевзеци” - по Чудомир

14.02., 10.00 ч., Народните читалища в Община Силистра
„Да даде Св. Трифон, да даде голям род- берекет …” – пресъздаване на народния
обичай със зарязване на лозе, конкурси и общоселски тържества
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15.02. , 11.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Червената шапчица” - по Братя Грим

18.02., 17.00 ч., Художествена галерия – I- ви етаж, дясно крило
„С носталгия за зимата …“ - изложба-живопис на Дружеството на художницитеСилистра

19.02., 17.15., Регионална библиотека „П. Павлович”, зала „Диоген Вичев“
„Тези чисти българи” – представяне книгата на Снежанка Генчева

20.02., 17.00 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев“
„Любовта е пиянство или пиянство от любов” – Деветнадесети национален
поетичен конкурс - награждаване.
Представяне творчеството и последната
стихосбирка на поетесата Надежда Захариева

20.02. , 19.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Вестникар ли?” - комедия от Иван Вазов

20.02 - 28.02.2020г., Регионална библиотека „П. Павлович”, І - ви етаж
„Дунавска приказка” - фотоизложба - изгреви и залези

22.02. , 11.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Косе Босе” - гостува Държавен куклен театър Търговище

26.02., 09.00 ч., Училищата в Община Силистра
„Ден на розовата фланелка“ – отбелязване на световния ден за борба с тормоза в
училище
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27.02., 13.30 ч., Драматично-куклен театър Силистра
„С България в сърцето“ - областен рецитаторски конкурс

27.02., 17.00 ч., Младежки дом – фоайе
„150 г. Читалище „Доростол-1870” - ретроспективна изложба

27.02., 17.30 ч., Младежки дом – Зрителна зала
„ Песен за БЪЛГАРИЯ” - празничен концерт с участието на състави към Народно
читалище „Доростол-1870” - Народен хор на Ансамбъла за народни танци и песни
„Силистра”, Смесен хор „Седянка“, Група за стари градски песни ”Златна есен”,
Балетна школа „Лиденс”

27.02. , 19.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Бай Ганьо” - по мотиви от книгата на Алеко Константинов

28.02., 10.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев“
Творческа среща с председателите на народните читалища в Община Силистра по
повод 1-ви март- Ден на самодееца и любителското художествено творчество

28.02., 17.00 ч., Концертна зала на Средно училище „Н. Й. Вапцаров“
„Възрождение“ - концерт на Симфоничен оркестър - Враца и Трио „Тенорите”
29.02. , 11.00., Драматично-куклен театър Силистра
„Дядовата ръкавичка” - по Елин Пелин, със специален гост Баба Марта

