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                   ОБЩИНА  СИЛИСТРА 
      
 
                             
         

          Европейски дни на наследството 2019 г. 
                             „Изкуства и развлечение” 
 
              ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА СИЛИСТРА - 2019 
 

        
02. 09. 2019 г., 11.00 ч. Художествена галерия 
 Изложба на творби от творчески лагер-пленер  по проект „Развитие на общия 
туризъм и възстановяване на културното наследство", проектен код ROBG-491, 
финансиран по програма Interreg V A Румъния-България 2014-2020 г.”, който ще 
се проведе в района до Природонаучния музей "Сребърна", разположен на 
територията на Природен резерват "Сребърна", включен в програмата на  
ЮНЕСКО, с участието на художници от България /Силистра и София/ и Румъния. 
 
02.09.2019 г., 17.30 ч. зала 13 на Художествена галерия - Силистра 
Тематична проява „В името на святото дело” на Община Силистра и Регионален 
исторически музей – Силистра. Академична среща с проф. д.и.н. Милко 
Палангурски – зам.-ректор на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” за историческото 
значение на Съединението на България /06.09.1885г./ и на Крайовската спогодба 
/07.09.1940/ за присъединяването на Южна Добруджа към Отечеството. 

 
03.09 -  30.09.2019 г. Регионална библиотека,  І - ви етаж 
„Да съживиш българската история със замаха на четката”: Творчеството на 
художника  Васил Горанов - изложба на библиотечни  постери  от фондовете на 
Регионална библиотека. 
 
03.09 - 30.09.2019 г.  Регионална библиотека, ІI- ри етаж 
„Българската вселена на Хайтов”: 100 г. от рождението на писателя  Николай 
Хайтов” - изложба на библиотечни материали от колекциите на Регионална 
библиотека. 
 
05.09.2019 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори шадраван/ 
Концерт на Градски духов оркестър 
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06.09.2019 г., 19.00 ч. Драматично-куклен театър 

Премиера "Бай Ганьо"-  комедия по мотиви на Алеко Константинов, сценична 
адаптация, режисура, идея за сценография и музикална картина - Орлин Дяков, 
костюми - Николай Нинов. Билети - при касата на театъра/бивш куклен театър/. 

 
  
 
      
 
Празнична седмица, посветена на Празника на Силистра – 14 септември, 
Кръстовден  
    
 

09.09. – 15.09. 2019 г., площад „Свобода”  
Търговско изложение - 2019 
 
09.09. 2019 г. , 17.00 ч., заседателна зала в Община Силистра 
Пресконференция за Първия национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Дунавски звезди – Силистра, 2019”. 
09.09. 2019 г. , 19 ч., площад „Свобода” 
Откриване на Първия национален конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен „Дунавски звезди – Силистра 2019”. Организатори - Община Силистрa и 
SENSEMUSIC с популярния изпълнител Йордан Марков. Старт на конкурсната 
програма за ІV и V възрастови групи. 

 
10.09.2019 г., 17.00 ч. I етаж Дясно крило на Художествена галерия - 
Силистра 
Гостуваща изложба живопис на френския художник Даниел Капарелли 

 
10.09.2019 г., 10.45 ч.  – 18.30 ч. в Драматичен театър  
Първи национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски 
звезди – Силистра 2019” – конкурсна програма за всички възрастови групи. 

 
10.09.2019 г. 19.00 ч., площад „Свобода”  
Концерт на  любими български изпълнители „Пеещото жури”, с участието на Тони 
Димитрова, Мартина Иванова, Светослав Лобошки, Драгомир Драганов. Със 
специалното участие на Йордан Марков. 

 
 
11.09. 2019 г., 11.15– 15.30 ч., Драматичен театър 
Първи национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски 
звезди – Силистра 2019” – конкурсна програма, І, ІІ и ІІІ възрастови групи.  
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11.09.2019 г., 17.00 ч. , заседателна зала на Община Силистра 
Среща на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов с участници, 
организатори и жури на Първия национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Дунавски звезди – Силистра 2019”. 
 
 

 
 
11.09.2019 г., 19.00 ч., площад „Свобода”  
Закриване на Първия национален конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен „Дунавски звезди – Силистра 2019”.  Награждаване на отличените таланти.  
Гала-концерт на наградените участници. 

 
 
12.09.2019 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори шадраван/ 
Концерт на Градски духов оркестър 
 

 
12.09. 2019 г., 16.30 – 19.30 ч., площад „Свобода”  
Празник на хляба, песента и танца. Изложение на хляб и хлебни изделия от  
народните читалища.  
Общинските съветници  канят на рибена чорба.  
12.09.2019 г., 18.00 ч. площад „Свобода”  
Концерт „С магията на българския фолклор”-  Оркестър „Еделвайс” – Силистра, 
площадна хоротека с клубове за народни танци.  
 
 
13.09.2019 г., 11.00 ч.  Регионална библиотека 
„Весел карнавал” -  финал на „Лято в Библиотеката – 2019 г.” 
     

13.09. 2019 г.,  19.00  ч., площад „Свобода”  
Концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл 
 

 
                 14 СЕПТЕМВРИ 2019 г. - КРЪСТОВДЕН, ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА 
СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН  
                  ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА 

 
 

08.00 ч. – Катедрален храм „Св. първовърховни апостоли Петър и Павел” – 

Божествена Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство 

Доростолски митрополит Амвросий, в съслужение с духовници от епархията 

 

09.30ч. Водосвет за здраве и благоденствие 
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10.30  ч. зала 12 на Художествена галерия – Силистра 
Изложба скулптура и рисунка на проф. Георги Чапкънов – почетен гражданин на  

Силистра 

11.00 ч. Зала „Версай” 

Тържествено заседание на Общински съвет – Силистра  

  
11.00 ч. Драматично-куклен театър 
"Работна Мецана" - куклен спектакъл по Леда Милева, режисьор Теодора Попова 
- Лазарова, сценография и кукли - Диана Узунова - Тодорова, оригинална музика - 
Гергана Василева. Вход свободен - подарък за децата на град Силистра по повод 
Празника на град Силистра - 14 септември, Кръстовден. 
 
19.00 ч., Площад „Свобода”  
Тържествена церемония по случай Празника на Силистра. 
Поздрав от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към гражданите и 
гостите на града. 
19.15 ч. Концерт на Група „Петте сезона и Стефан Диомов” 
20.30 ч. Танцов спектакъл „Това е България!” на  Национален фолклорен 
ансамбъл „Българе” – подарък от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община 
Силистра и проф. д-р Иван Гаврилов – родолюбец, български лекар, отличен за 
Будител на 2018 г. от Община Силистра 
Празнични фойерверки  

       
14.09. 2019 г., 09.00 ч. – 17.00 ч., Празник на Силистра 
Културното наследство на Силистра - Ден на отворените врати .  
Вход свободен за Археологически музей, Художествена галерия 
Природонаучен музей – Сребърна 

      
15.09. 2019 г., 19.00 ч., площад „Свобода” 
Концерт на рокгрупа „Мистър Хард” 
Концерт на Васил Найденов 
 
 16.09. 2019 г., 9.00 ч., училищата в Община Силистра 
 Тържествено откриване на новата учебна година 

 
    

  18.09.2019 г. 19 ч. Зала на Община Силистра - 
  Николай Урумов в биографичния шоу-спектакъл „От роля в роля или смях без 
завеса” – подарък за ценителите на театралното изкуство 

 
  19.09.2019 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори шадраван/ 
  Концерт на Градски духов оркестър 
   
 20.09.2019 г. 19.00 ч., Драматично-куклен театър 
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Премиера "Зевзеци" - комедия по разкази на Чудомир, сценична адаптация и 
постановка - Невена Митева, идея за сценография - Невена Митева, музикална 
картина - Невена Митева и Стефан Станчев. Билети - при касата на 
театъра/бивш куклен театър/. 
 

 21.09.2019 г. 11.00 ч., Драматично-куклен театър 
„Червената шапчица"  по Братя Грим, драматизация и режисура Теодора 
Попова - Лазарова, сценография и кукли Стефка Кювлиева, оригинална музика 
Владимир Джамбазов 
 

21.09.2019 г. 14.00 ч., Природонаучен музей – Сребърна 
Прожекция на филм за Биосферен парк „Сребърна” 
 

21.09.2019 г. 14.00 ч., Регионален исторически музей 
Археологическа експозиция – вход свободен 

 
 22.09.2019 г., 11.00 ч., Паметника на Васил Левски 
   Тържествена церемония по случай 111-та годишнина от          
   обявяването на  Независимостта на България  
 
23.09. 2019 г., 09.00 ч. – 17.00 ч., Европейски дни на наследството 2019 год. 
Ден на отворените врати .  
Вход свободен за Художествена галерия – Силистра, Природонаучен музей - 
Сребърна 
 

 
  26.09.2019 г. , 11.00 ч. Дунавски парк /втори шадраван/ 
  Концерт на Градски духов оркестър 
 

 
28.09.2019 г. 10.00 ч., площад на с. Проф. Иширково 
Десети юбилеен събор „Иширково пее и танцува” 

 
 
28.09.2019 г. 11.00 ч., Драматично-куклен театър 
„Юнакът Келчо, принцесата и змеят” по български и румънски народни приказки. 
Драматизация и режисура Первели Николов - Вили, сценография и кукли Павлина 
Василева, музикална картина - Первели Николов - Вили. 
 
29.09.2019 г. 10.00 ч., с. Българка 
Четвърти фолклорен събор „На мегдана, край чешмата в село Бръчма” 
 


