
ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 

7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
ПРОЯВИ  ПРЕЗ  МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  2021 г. 

 

 
01 октомври  

Отбелязване на 81 години от  възвръщането на  град Силистра към        

Отечеството  

Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на загиналите в Добруджанската 

епопея в Дунавския  парк .  

  

 

01 – 29  октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“  

Обявяване на национален конкурс за рисунка на тема „Библиотеката през моите       

очи” 
 

 

01 – 29  октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“ – II – ри етаж 

200 години от рождението на Фьодор Достоевски – изложба от фондовете на    

библиотеката 

 

01 – 29  октомври,  Регионална библиотека „П. Павлович“ – II – ри етаж 

150 години от рождението на Панайот Пипков – изложба от фондовете на  

библиотеката 

 

 

07, 14, 21 и 28  октомври 

Библиотечни беседи с ученици от 4 -те класове на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

 

 

07 и 14  октомври 

Библиотечни беседи с ученици от 4 - те класове на ОУ „Иван Вазов” 

 

 

01 октомври, 13.30 ч., Народно читалище  „Светлина-1906“- с.Смилец 

„На златна възраст със златно сърце“ –Международен ден на възрастните хора – 

отбелязване съвместно с пенсионерски клуб „ Здраве “ 

 

 

01 октомври, 18.00 ч.,  Драматичен театър 

Откриване на учебната година в Обединен детски комплекс  
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05 - 06 октомври, 09.00 ч., АРГИ център 

Иновационен лагер на тема „Проекти за предприемчиви девойки“ 

 

 

10 октомври - 20 години от възстановяването на Доростолска епархия 

09.00 ч.,  Катедрален храм „Свети равноапостоли Петър и Павел“ 

Съборна архиерейска света литургия 

 

 

20 -26 октомври – Дни на с. Калипетрово: 

 Изложба на рисунки за есента, изработени от природни материали, от 

ВШ „Звездица“ –  във фоайето на НЧ „Пробуда-1940“, с. Калипетрово; 

 Онлайн участие с рецитал на стихове за селото и изложба на апликации и 

рисунки на учениците от „Св.св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово; 

 Представяне на стихосбирката на Снежана Петрова „Изгрев край реката“ 

–  21.10. от 16:30 ч.  

 Кратка концертна програма на народната певица Ненка Тодорова -  

21.10. 17:30 ч.   

 Онлайн представяне на епизоди от повестта „Чичовци“ от Иван Вазов от 

Театрална трупа „Селски чеда“, при НЧ „Пробуда-1940“ с. Калипетрово 

– 23.10. 

 

Всички прояви се реализират при спазване на  

противоепидемичните мерки! 
 

 

 

ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР СИЛИСТРА 

ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 г. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА 

 

02 октомври, събота от 11.00 ч. ПРЕМИЕРА 

„МАША И МЕЧОКЪТ ” - ” по руска класическа приказка 

 

04 октомври, понеделник от 18.00 ч. 
„МЕЧО ПУХ” по А. Милн – ПРЕМИЕРА 

 

09 октомври, събота от 11.00 ч. 
„МЕЧО ПУХ” по А. Милн  
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16 октомври, събота от 11.00 ч. 
„ ПЕПЕЛЯШКА” по Шарл Перо 

 

23 октомври, събота от 11.00 ч. 
„ НОВА  ПРИКАЗКА ЗА ЖИТЕНАТА ПИТКА” от Стефан Стоянов 

  

30 октомври, събота от 11.00 ч. 
„МЕЧО ПУХ” по А. Милн  

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 

12 октомври, вторник от 19.00 ч. 
„БАЙ ГАНЬО” по Алеко Константинов 

 

14 октомври, четвъртък от 19.00 ч. 

„СВЕКЪРВА” комедия от Антон Страшимиров 

 

28 октомври, четвъртък от 19.00 ч. 
„САМО ЗА МЪЖЕ” от Дарио Фо 

 

Представленията се организират  при спазване на всички противоепидемични 

мерки, посещаемост  50% от местата в залата, а носенето на маски е 

задължително. 


