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                    ОБЩИНА СИЛИСТРА   
             ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
 

ПРОЛЕТНИ  ПРАЗНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА 
                                   Април 2019 
  

 
30.03. с. Калипетрово (09:30ч.) 
XIV-ти Национален фестивал на Кукерите „Калипетрово 2019г“ 

 
 

01.04. -30.04  РБ „П.Павлович 
За да те има и след теб дори!”: 100 г. от рождението на Веселин Ханчев, български 
поет и публицист (1919 – 1966 г.)  -  изложба от колекциите на библиотеката.    

 
      

      01.04 - 15.04 РБ „П.Павлович” 
 „Бисерче вълшебно” 2019 - разяснителна кампания за Национална награда.  
 
 
01.04.(17.30) - НЧ „Пробуда – 1940”, с. Калипетрово 
 Първи април - Ден на        хумора и сатирата-  литературно четене  

 
      

02.04- РБ „ П.Павлович 
Маратон на четенето „Европейски хоризонти” 

 
 

04.04.(14.00 ч.) НЧ „ Светлина -1906“ с. Смилец 
“Моята любима книга”- литературно четене 
 

 
05. 04. с. Бабук (11:00)-  “Слънцето свети за всички“  
Детски празник с музикална     програма и ателиета, посветени на приятелството, 
толерантността и Международния ден на ромите, съвместно с Общински съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към общ. Силистра 
 
 
06.04.(11:00)  Драматично- куклен театър Силистра 
 „Работна Мецана“ , по Леда Милева  
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20.04.(11:00) Драматично- куклен театър Силистра 
 „Приказки, истории и фантасмагории“ - шоуспектакъл 
 
 
11.04.( 17:00ч.)  
 Централна поща, паричен салон.  
Пета филателна изложба на Филателно дружество  „Димитър Дончев” – „Силистра  
2019г. – 140 г. Български пощенски съобщения, българска пощенска марка и ПТТ 
станция Силистра” 
 
11.04.(16:00ч.)- Салон Община Силистра-  
Училищен спектакъл на ОУ „ Отец Паисий” с. Добротица: „140 +1 трудни, но свободни, 
Българийо”  
 
 
11.04.(19:00ч.)- Драматичен театър Силистра 
„ Да пеем заедно“- концерт на  
Йордан Марков,  Драго Драганов,  Стефан Диомов и 5-те сезона 
 
 
12.04.(09:00)- Художествена галерия –Силистра, зала 13  
Тринадесета литературна конференция  за ученици от 11-ти и 12-ти клас  
 
 
13.04.(11:00) Драматично- куклен театър  Силистра 
 „ Сърдитият заек“, театрална игра 
 
 
15.04. – (17:00) РБ „П. Павлович“ 
Представяне на книгата на Димитрина Христова „Такъв е животът“ – разкази,есета, 
импресии. 
 
 
16.04(14:00)- Художествена галерия-Силистра, зала 13 
Втора регионална среща на клубовете „ Млади възрожденци“ към Общински комитет „ 
Васил Левски“ 
 
 
17.04(17:30) НЧ „Пробуда-1940“ с. Калипетрово – киносалон 
 Представяне на книгата  на Милка Трендафилова –  „С Добруджа в сърцето” 
 
 
18.04.(17:00) Художествена  галерия, зала 13  
Международна експозиция на визуалните изкуства – Второ издание , Силистра- 
Слобозия  2019 г. Международен куратор- Дан Тудор Труйка  
 
 
18.04.(17:30ч) НЧ „Пробуда-1940“ с. Калипетрово – Пенсионерски клуб номер 1-   
Великденска изложба – боядисване на яйца, месене на козунаци, декориране на бутилки 
 
 



17.04.- (11.00) ч. с. проф.Иширково 
151г. от рождението на патрона на селото проф. Анастас  Иширков. Поднасяне на венци 
и цветя пред паметника на проф. Анастас Иширков 
 
   
20.04.– с. Проф. Иширково 
Лазаровден -Лазаруване от съставите към читалището 
 
 
20.04.-( 09:00ч)  с.Смилец НЧ „Светлина -1906“ 
 „Лазарките идат“!- обичай Лазаруване  в селото на група момичета 
 
 
20.04-( 14:00ч) с. Смилец- НЧ „Светлина -1906“- ”На оръжие, братя”! -отбелязване на 
143 години от Априлското въстание с презентация 
 
20. 04 (08:30ч) НЧ „Пробуда - 1940“ с. Калипетрово, в двора на православен храм „Св. 
ВМЧК Димитрий”- „Света Литургия“ 
 -10:30ч.- Традиционен Лазарски събор- с  участие на лазарски групи от региона, 
изложба на боядисани яйца и козунаци, празничен концерт 
 
 
21.04.(неделя) 09:30ч.  „Пролетни игри и песни“- лятна сцена на Дунавски парк 
Силистра- 
Общински преглед  на читалищните художествени колективи от община  
Силистра 
 
 
23.04 (17:30) пл „Свобода“ 
Пролетен етно концерт  „Корените са мостове“ с участието на Интернационална група 
„Ейас“ 
 
 
24.04.- Художествена  галерия (14:00) – Дъга на толерантността“ 
Отчитане на резултатите от ученически конкурс за рисунка, есе и разказ 
 
 
25.04.(17:00ч)  -НЧ „П.Хилендарски-2006“ с. Айдемир 
Великденска работилница в ДГ „Радост“ гр. Силистра- боядисване и украсяване на 
великденски яйца 
 
 
25.04. - НЧ „Просвета-1907 
 Ателие „Писано яйце”с деца от с. Проф. Иширково 
 
 
25.04.(17:30) на сцената на пл. „Свобода“-  
„ Сърдитият заек“ – театрална игра на Драматично- куклен театър – Силистра.  
Подарък от Община Силистра за децата по случай великденските празници 
 
 
 



27.04. (17:30)- НЧ „Пробуда-1940“ , с. Калипетрово 
Литературна вечер , посветена на любовната лирика на Яворов 
 
 
27.04.- Драматично- куклен театър Силистра 
 „Снежанка и седемте джуджета“ 
 
 
28.04.(10 00 ч.)- с . Смилец НЧ „Светлина-1906“ 
 „Голям ден- Великден”- отбелязване на християнския празник „Възкресение 
Христово”- изложба с писани яйца и козунаци 
 


