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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ
ДЕЙНОСТИ”

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ
НА КУЛТУРАТА 2019

02.05 – 31.05.2019 г.- І-ви етаж, Регионална библиотека
„Буквата ми проговори” – изложба на ученически рисунки от Езикова гимназия
„Пейо Яворов”, по проект с Регионална библиотека „Партений Павлович” .
02.05 – 31.05.2019 г.- І-ви етаж, Регионална библиотека
„Автографи в колекциите на Регионална библиотека „Партений Павлович” –
изложба от фондовете на библиотеката.
02.05 – 31.05.2019 г.- ІІ-ри етаж, Регионална библиотека
„Регионална библиотека „Партений Павлович” - хранителница на българските
писмена” - изложба на книги, постери и библиотечни материали от фондовете на
библиотеката.
02.05. 2019 г., 17:00ч. – Художествена галерия, зала 12
Изложба репродукции на Леонардо Да Винчи – 500 години от смъртта на
художника
03.05. 2019г., 14.00 ч НЧ „Пробуда- 1940“ - в библиотеката на читалището
„Маратон на четенето”, на който учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.
Калипетрово, ще тръгнат по следите на патиланците от „Патиланско царство”, на
Ран Босилек;
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06.05.2019г., 11.00 ч., Мемориал „Военно гробище на загиналите в Първата
световна война“ до ГКПП
Тържествено отбелязване на 6-ти май- Ден на храбростта и празник на
Българската армия; 6-ти май- Гергьовден
09.05.2019г., 10:00ч. – Заседателна зала на Общинска администрация
Ден на Самоуправлението в Община Силистра с участието на Ученически
парламент
09.05.2019г. , 11:00 ч. , Паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк
Тържествена церемония, посветена на Деня на победата, 74 г. от края на Втората
световна война ; 9-ти май- Ден на Европа
09.05. 2019 г., 14:00ч., Художествена галерия – Силистра – зала 13
Състезание на ученици от ОУ „Иван Вазов” – „Българският език лесен и
интересен” за ученици от 5-ти клас
09.05.2019 г., 17:00ч., Художествена галерия – Силистра – Първи етаж , Ляво
крило
Изложба живопис на Миню Бонев и Тихомир Витков
10.05.2019г., 17: 00 ч.- Драматичен театър „ Сава Доброплодни“ –
Честване на 60 години от създаването на Професионална гимназия по
строителство „ Пеньо Пенев“
11. 05.2019г., 11:00 ч. Салона на община Силистра
Шести Национален фестивал на руската поезия, песен и танц- областен етап
11 и 12.05.2019г. , 10.30 ч., Сцената пред Народно читалище „Възраждане1940“, с. Сребърна
„Сребърна пее и се смее” - XI-ти Хумористичен фестивал
11.05.2019г. , 17.30 ч., НЧ „Пробуда- 1940“- в библиотеката на читалището
Представяне на книгата на Иван Колев за Добруджа;
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13.05.2019 г. 10:30 – 13:00 ч.- Регионална библиотека
„Книгите са само началото…” – „Национална библиотечна седмица 2019” Откриване и открита читалня пред Регионална библиотека „Партений
Павлович”.
13.05 – 17.05.2019 г.- „Филиал-2” на Регионална библиотека
„Начална компютърна грамотност 60+” - Образователен курс
14.05.2019г. , 17:00ч. ,залата на Община Силистра; Дирекция „ Хуманитарни
дейности“ и клуб на учителя пенсионер „ Иван Байчев“
Тържество „Висините човешки“, посветено на Св. Св. Кирил и Методий и на
българския учител- по повод 24 май
15.05.2019г. Регионална библиотека , Централна сграда и „Филиал-2”
„Ден на отворените врати” - Безплатно издаване на читателски карти в
Регионална библиотека „Партений Павлович" и представяне на образователната
платформа „Уча.се“ в Регионална библиотека „Партений Павлович”.

16.05.2019 г., 16:00 ч., Художествена галерия – Силистра – зала 13
Представяне на книгата „Сънят на скитника” с автор Михаил Бъчваров – Бондар.
С участието на проф. Анчо Калоянов и Руслан Мъйнов

16.05.2019 г., 17:00ч., Художествена галерия – Силистра,Първи етаж –
Дясно крило
Изложба живопис на Боян Вихренов, Евгени Енчев и Николай Петров
16.05. – 17.30 ч. 2019 г., Археологически музей
„Нощ в музея“ - Откриване на изложба „Всяко начало е мъчно. Строителите на
съвременна Силистра 1864 - 1913 г.“
Представяне на монографичното изследване на проф. д.и.н. Милко Палангурски
„Бащите на Българската конституция. Мрежата на националната тъкан“.
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17.05.2019 г.,17:00 ч., зала „Диоген Вичев”, Регионална библиотека
„Шиковското население в Добруджа“ - Представяне книгата на етнолога Йордан
Касабов.
17 .05. 2019 г., 10:00ч. , Художествена галерия – Силистра, зала 12 и зала 13
Изложба и заседание на УС на САБ
17.05.2019г., 18:00ч. – Драматичен театър „ Сава Доброплодни“
Празничен годишен концерт на възпитаници на СУ „ Н. Й. Вапцаров“
18. 05.2019г. - 19.00 ч., Природонаучен музей Сребърна
Европейска нощ на музеите – Kонцерт на Ансамбъл „Ритъм“ при НЧ „Св.Св.
Кирил и Методий - 1966“ с ръководител Росен Атанасов
22.05.2019г., 11.00 ч., Хотел „Данубе“
Официална церемония на Община Силистра по връчване на грамоти на
отличници на Випуск 2019 г.
23.05.2019г. , 18.00 ч., Зала „Версай”
Официална церемония на Община Силистра - връчване на отличия на изявени
учители и ръководители на културни институти
24.05.2019г. , 10.00 ч., пл. „Свобода”
Тържествено шествие и официална церемония по случай 24 май – Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост
24. 05.2019г. , 11 ч. – Драматичен театър „ Сава Доброплодни“
Тържество по случай 24 май - връчване на дипломи на отличници на Випуск 2019
на Езикова гимназия „ Пейо Яворов“
24.05.2019г. , 10.00 ч., Читалищата в Община Силистра
Празнични прояви в читалищата от общината, по случай 24 май-Ден на
българската просвета и култура и на славянската писменост
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30. 05.- 02.06.2019г. – КПД „Родно Лудогорие“
Традиционен национален 35-ти поход „ По стъпките на четата на Таньо войвода”
30.05.2019г. , 17.30ч., - НЧ „Пробуда“- в библиотеката на читалището
Литературна вечер, посветена на един от любимите писатели на българските
читатели –Чудомир.
31.05. 2019 г., 14:00ч. , Художествена галерия Силистра, зала 13
Информационен ден с атракции „Дунав на поколенията” Проект Румъния –
България 420 – д-р Диана Бебенова
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