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                             ОБЩИНА СИЛИСТРА 

         ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

 
      ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  НОЕМВРИ  2021 г. 

 
      

   01.11 -  30. 11.,  Регионална библиотека „Партений Павлович”  - втори етаж   

„Изкуството на българското Възраждане“ - изложба на библиотечни документи 

от фондовете на библиотеката  

 

 

 

 01.11.,  Народно читалище „Пробуда - 1940“ - с. Калипетрово  

Изготвяне на тематичен кът във фоайето на читалището по случай Деня на 

народните будители 

 

 

 

01.11., 10.00 ч.,  Народно читалище “Дочо Михайлов -1906“- с. Бабук    

„Памет българска” – Утро с изложба и беседа, посветени на Деня на народните 

будители 

 

 

 

01.11., 11.00 ч.,  Народно читалище “Светлина -1906“- с. Смилец    

„ Вам будители народни!“  - „ Да опазим, съхраним и предадем“ - откриване на 

новия творчески сезон 

 

 

 

 05.11.,  Регионална библиотека „Партений Павлович”     

 „Бяло Рождество” – Обявяване на Областен конкурс за рисунка - инициатива на 

Фондация „Приятели на България” и Регионална библиотека „П.Павлович” 
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  08.11.,  Регионална библиотека „Партений Павлович”   

Обявяване на наградените  творби от Националния конкурс за рисунка  

„Библиотеката през моите очи” 

 

 

 

  08.11.- 30.11.,  Регионална библиотека „Партений Павлович”  - първи етаж     

Изложба на творбите, участвали в Националния конкурс за рисунка  

„Библиотеката през моите очи” 

 

 

 

08.11.,  Народно читалище „Пробуда - 1940“  с. Калипетрово 
Възпоменателна проява  в памет на геройски загиналите в Балканските, Първата и 

Втората световни войни калипетровци – Архангеловден – проявата се реализира 

онлайн  

 

 

   

   12-13.11.,  10.00 ч., Конферентна зала на хотел „Данубе“   

   Национална конференция на тема  „Между центъра и периферията –       

   регионални връзки и стопански мрежи в българската история/XV-XIX в./ - 

домакин - Регионален исторически музей Силистра  в партньорство с Исторически 

факултет на Софийски университет и Исторически факултет на Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за стопанско-исторически 

изследвания и Община Силистра 

 

 

 

17.11., 19.00 ч.,  Залата на Община Силистра 

„Вик за любов“  - спектакъл  на Театър  "Искри и сезони“, с участието на Искра 

Радева, Георги Кадурин, Тодор Елмазов, Иван Панайотов. Режисьор - Валентин 

Ганев 

 

 

 

 

 

18.11.,  Народно читалище „Пробуда - 1940“  с. Калипетрово 

„На гости“ -  разглеждане  творчеството на съвременните български автори – 

Богомил Райнов, Андрей Гуляшки  и  Павел Вежинов  - проявата се реализира 

онлайн  

 



 

 

19.11., 10.00 ч.,  Народно читалище  “Дочо Михайлов -1906“- с. Бабук    

„Семейството- извор на радост и щастие”- изложба  и презентация,  по случай 

Деня на християнското семейство 

 

 

 

19.11., 17.30 ч.,  Народно читалище “Светлина -1906“- с. Смилец    

„ Днес е празник  много мил, с него Бог ни благословил, затова ще Му 

благодарим, че със семейство ни е надарил“ – отбелязване на Деня на 

християнското семейство 

 

 

 
 21.11., Народно читалище „Пробуда - 1940“  с. Калипетрово 

Представяне  творчеството на Ивелина Радионова,  по случай Деня на 

християнското семейство – проявата се реализира онлайн  

 

   
 

Всички прояви се реализират при спазване на  

противоепидемичните мерки! 

 


