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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
Прояви за месец октомври
1.10.2022г. 82 години от възвръщане на Силистра към Отечеството
Цветя в знак на признателност:
- пред паметна плоча на загиналите в Добруджанската епопея на входа
на Дунавския парк;
- пред паметник на Цар Борис III Обединител в Дунавския парк;
- пред паметник на войводата Стефан Караджа;
- пред паметна плоча, посветена на Крайовския договор и възвръщането
на Силистра към България /пред сградата на Бизнесинкубатора/.
1.10.2022 г.
Храмов празник на манастира ”Покров Богородичен” в село Айдемир
3.10.2022г., 17.30 часа Младежки дом – Зрителна зала
Откриване на учебно-творческа година на ЦПЛР - Обединен детски комплекс
– гр. Силистра
3 - 31.10.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович” – I етаж
Фотографска изложба “Родината”
3.10.2022г., 13.00 часа, Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец”
Отбелязване на Деня на възрастните хора
3.10.2022г., 11.00 часа, Народно читалище “Иван Вазов 1941”
Срацимир
Поздравления към възрастните хора по случай Деня на пенсионера
3.10. 2022г., 16. 00 часа , Народно читалище “Дочо Михайлов – 1906”
с. Бабук –библиотека
“Най – високият връх, достигнат от българската жена…” – 120 години от
рождението на Фани Попова -Мутафова (1902 – 09.07.1977), българска
писателка и преводачка, автор на романи с исторически сюжети.

- с.
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4.10. 2022г., 15.00-17.00 часа, Художествена галерия – първи етаж, ляво
крило – Вернисаж
Изложба нови попълнения във фонда на Художествена галерия –гр. Силистра
4 и 5.10.2022 г., 9.00 ч., АРГИ център, Силистра
Иновационен лагер за младежи, организиран от РУО, Община Силистра и
СНЦ „Паралел – Силистра“
5.10 – 6. 10. 2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович”
Национална среща на методистите от регионалните библиотеки в България
6.10.2022 г. 17.00 часа , Художествена галерия - гр. Силистра – първи
етаж, дясно крило
Изложба живопис “Бавно завръщане” на Джошкун Сами
7.10.2022г. , 17.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович”
Представяне на най-новата книга на Иванка Христова “На Дунав”
8.10.2022г. Народно читалище “Възраждане – 1940” с. Сребърна –
площад пред читалището
Кулинарен фестивал “Гозбите на Добруджа” под патронажа на кмета на
Община Силистра. С участие на читалища от Добруджа, пенсионерски
клубове, неформални групи и индивидуални участници. Гост-изпълнител Нелина.
10.10.2022г. , 13.10 часа, ПГМТ “Вл. Комаров”, зала 404
Инициативи във връзка с 02.10 – Международен ден на ненасилието,
съвместно с ЖС “Екатерина Каравелова” и ученици от рисковите групи
13.10.2022г. 19.00 часа, голям салон на театъра
Премиера “Полет над кукувиче гнездо” –Театрално студио “Артистик” при
ЦПЛР – Обединен детски комплекс
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14.10.2022 г.
Храмов празник на църквата “Св. Петка” в с. Брадвари
14.10.2022 г. , 18.00 ч., голям салон на театъра
Благотворителен концерт, организиран от Ученическия парламент
14.10.2022г. Русенски университет “Ангел Кънчев” - Филиал Силистра
Нощ на учените “Трансграничен панаир на СТЕМ – идеите”
15.10.2022г. , 18 часа , НЧ "Йордан Йовков - 1942" с. Казимир - зала на
читалището
Честване на 80-годишен юбилей на читалището с концертна програма на
колективи от СНЦ "Ритмика" гр. Дулово.
15.10.2022 г. , 16.00 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов - 1906”
с. Бабук – библиотека
“Певеца на Добруджа” – 142 години от рождението на Йордан Йовков
(09. 11.1880 – 1937)
17.10 2022 г. , 17.00 ч., голям салон на театъра
„Даскалото е COOL“ – спектакъл на ДТ – Търговище за младежи 14-18
години. Вход свободен.
19.10.2022 г. 15.30 часа, Салон на Община Силистра
Тържествено връчване на награди на талантливите деца по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Силистра
19.10.2022 г.,
Празник на параклис “Св. Йоан Рилски” в с. Сърпово
20.10.2022г. 15.00 – 17.00 часа, Художествена галерия – гр. Силистра –
първи етаж, ляво крило - Вернисаж
Изложба фотография “Безвремие” на Теодор Стойчев
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21.10.2022г. 18.30 часа, Народно читалище “Дочо Михайлов-1906“ с.
Бабук
„Да опазим, съхраним и предадем“ – Откриване на творческият сезон. Среща
на самодейци от различни поколения.
месец октомври , Народно читалище “Светлина – 1906 – Смилец”
“Златна есен” – изложба на плодове и зеленчуци, конкурс за растение гигант
24.10. - 28.10.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович”
Седмица на четенето „С почит към Паисий – 300 г. от рождението и 260 г. от
написването на “История славянобългарска”
24.10 – 30.11.2022г. Регионална библиотека “Партений Павлович” – гр.
Силистра – I етаж
“История Славянобългарска” – 260 години от написването й, изложба с
екземпляри от фондовете на Регионална библиотека ”П. Павлович”
27.10.2022г., 14.00 часа, Регионална библиотека “Партений Павлович” –
гр. Силистра – I етаж
“Ние, възрастните будители” – среща с читатели самодейци по повод Деня на
народните будители
27.10.2022г., 17.00 часа, Художествена галерия – Силистра, зала 13
Тържествена церемония, посветена на Деня на народните будители,
организирана от Община Силистра. Отличаване на личности и институтиции
с принос за духовното развитие на града.
27- 28.10.2022г. Русенски университет “Ангел Кънчев” - Филиал
Силистра
Годишна научна конференция
28.10.2022г. , 10 часа, голям салон на театъра
Патронен празник на ОУ ”Отец Паисий” , гр.Силистра
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28.10.2022г. , Народно читалище “Иван Вазов 1941” – с. Срацимир
С поезията на Димчо Дебелянов
Месец октомври -Център за кариерно ориентиране /ЦКО/, онлайн, чрез
сайта на ЦКО
Видео визитки на професионалисти от гр. Силистра, представени в
рубриката „Професията отблизо“ по проект „Дигитална платформа –
Стъпки към бъдеще“ . Проектът е насочен към учениците в образователен
преход: 6. – 7. клас и 11. – 12. клас.

„Месец на професиите“ – в училищата
Инициатива за учениците от първи до четвърти клас от Силистра и областта
за създаване на изследователски проект за избрана професия.

Програма за Дни на село Калипетрово
18-26.10.2022 г. Дни на село Калипетрово, организирани от Църковно
настоятелство при храм „ Св. ВМЧК Димитрий“, НЧ „Пробуда-1940“,
Кметство - село Калипетрово
18.10.2022 г., 16.00 ч. Народно читалище “Пробуда - 1940” с. Калипетрово
Изложба „Калипетрово в есенни багри“ , с участието на деца и ученици от
ДГ „Здравец“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово.
19.10.2022г., 17.00 часа, в Духовния център на Православен храм „Св.
ВМЧК Димитрий“, с. Калипетрово
Представяне на книгата на Милка Трендафилова – „Дневник на Петър Жечев
Курдоманов за Балканската война 1912-1913 година“, посветена на 110 г. от
Балканската война.
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21.10.2022г. , 17 ч. , в Духовния център на Православен храм „Св. ВМЧК
Димитрий“, с. Калипетрово
Презентация по повод 300 години от рождението на Преп. Паисий
Хилендарски
23 октомври , 11.00 часа, в местността „Липков баир“ в с. Калипетрово
Отслужване на водосвет и освещаване на Светия кръст, издигнат в
местността „Липков баир“. Раздаване на курбан за здраве на всички
присъстващи. Концерт с участието на самодейни състави от НЧ „Пробуда1940“.
24 октомври, 16.00 часа - Духовен център към православен храм „Св.
ВМЧК Димитрий“ – Тематична проява:
 Кулинарна изложба „Богатството на Калипетрово“ с участието на
Клуб за автентичен фолклор „Васила Вълчева“, ПК „Добруджанци“,
ПК №1 и ПФГ „Калипетровски ритми“ ;
 Участие на ВШ „Звездица“, при НЧ „Пробуда-1940“, с музикален
педагог - Валентин Сарафов;
 Представяне на носии: Гребенска и Буенек.

25 октомври, 16.00 часа – Православен храм „ Св. ВМЧК Димитрий“, с.
Калипетрово
Всенощно бдение с петохлебие, панихида за ктитори, свещенослужители,
настоятели и енориаши.
26 октомври, 9.00 часа - храм „ Св. ВМЧК Димитрий“, с. Калипетрово
 Божествена Архиерейска Света литургия, отслужена от Доростолски
митрополит Яков, в съслужение с духовници от Доростолска
митрополия, гости от страната и чужбина;
 Водосвет за здраве и благоденствие;
 Концертна програма с участието на добруджанската народна певица
Калинка Вълчева;
 Раздаване на курбан за здраве и благословения.
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ПРОГРАМА НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР-СИЛИСТРА
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА
01.10.2022г. събота, 11.00 часа
Котаракът в чизми“ - Гостува Държавен куклен театър – Търговище
08.10.2022г.събота, 11.00 ч.
„Дядовата ръкавичка”
15 октомври, събота, 11.00 ч.
„Горската аптека”
22 октомври, събота, 11.00 часа
„Снежанка и седемте джуджета”
29 октомври, събота, 11.00 часа
„Пепеляшка”
Цена на билет за детските представления – 5 лв.

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ
12 октомври, сряда, 19.00 ч.
„Вражалец” - комедия от Ст.Л. Костов
18 октомври, вторник, 19.00 ч.
„Търси се стар клоун“ от Матей Вишниек
21 октомври, петък, 19.00 часа
„Бай Ганьо” – комедия по Алеко Константинов
Цена на един билет – 10 лева.

