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                    ОБЩИНА СИЛИСТРА   
     ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
              Общински клуб “Христо Ботйов” 

Общински комитет “Васил Левски” 
 

 
 

           „ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА” 
                     
Програма, посветена на 10 февруари –  141 години  от 
Освобождението на Силистра, 19 февруари – 146 години  от гибелта 
на Васил Левски и на  3 март – 141 години от Освобождението -  
Национален празник  на България и 171 години от рождението на 
Христо Ботйов    
 
 
08 февруари 2019  година /петък/.,  8.00-17.45 ч.,  Регионална библиотека 
 „П. Павлович”    
„Ден на отворените врати” – безплатно издаване на читателски карти и екскурзии в 
библиотеката 
 
 
10 февруари 2019 година  /неделя/ - 141 години от Освобождението на Силистра 
 
10.30 часа -Катедрален храм „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и Павел” 
- Молебен за здраве и благоденствие на българския народ и на жителите на Община 
Силистра, отслужен от Негово Високопреосвещенство Доростолския митрополит 
Амвросий, съвместно с градското духовенство 
 
 
 
11.00  часа 
- Шествие от  катедралния храм с Духовия оркестър до паметната плоча на  
ул. „ Хан Омуртаг”, отбелязваща Освобождението на града  
- Тържествено  честване  на 141 години от Освобождението на Силистра 
Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра  
Слово от д-р Николай Тодоров – директор на Регионален исторически музей 
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Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча 
11февруари – 31март.,  Регионална библиотека „П. Павлович” -  I етаж      
„1878 - За Свободата на Силистра  и  България” - изложба на библиотечни 
постери и художествени  албуми от фонда на отдел „Изкуство” 
 
 
18 февруари 2019 година /понеделник/- 
146 години от гибелта на Васил Левски 

 
11.30 часа  
–Възпоменателна проява пред паметника на Апостола на свободата Васил Левски в 
Силистра 
Слово от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра  
Слово от г-н Иван Занов –председател на клуб „Млади възрожденци“ при Общинско 
спортно училище „Дръстър“ и член на Общинския комитет „Васил Левски“ 
Поднасяне на венци и цветя 
 
 
18 февруари 2019 година /понеделник/ 
 
18.00 часа –  Куклен театър 
„От бесилото към безсмъртието – За Левски и свободата“ от Стефан Стайчев- 
спектакъл на Драматично-куклен театър Силистра – вход свободен, подарък от екипа 
на Драматично-куклен театър Силистра 
 
 
 
3 март 2019 година /неделя/ -141 години от Освобождението. 
Национален празник на България 
 
10.30 часа –  площад. „Свобода“ 
- Ритуал по издигане на националното знаме  на  България  
  Слово на кмета на  Община Силистра - д-р Юлиян Найденов 
  Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите: 
  пред паметника  на  Стефан Караджа 
  пред паметника на  капитан Георги Мамарчев 
  пред паметника на Лев Толстой   
 
 
 
11.00 ч. - площад „Свобода”/Драматичен театър или зала Община Силистра/ 
Празничен концерт на Тодор  Кожухаров и оркестър „Южни ритми“ 
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3 март 2019 година /неделя/ - Национален празник на България 
  
09.00 – 17.00 часа 
„Ден на отворените врати” – вход свободен за посетители в Археологически музей, 
Художествена галерия и Природонаучен музей – Сребърна 
 
 
 
 
 
                                      Съпътстващи прояви: 
 

През месеците февруари и март в училищата и народните читалища  в Община 
Силистра  се организират  тематични прояви, посветени на   141–та годишнина от 

Освобождението на Силистра, 146 –та  годишнина от гибелта на Васил Левски, 
141 години от Освобождението на България и Националния  празник  - Трети март, 

171 години от рождението на Христо Ботйов 
 
 

 
 
ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 2019 

 

 
 

02.02., 11.00 ч., Куклен театър 
„Червената шапчица“ по Братя Грим –спектакъл на Драматично-куклен театър 
Силистра 
 
 
 
04.02., 9.30 ч., Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ 
„Моето първо работно място“ - обучение на ученици от 12-ти клас  
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04.02 -28.02.,  Регионална библиотека „П. Павлович”- II етаж    
„185 г. от рождението на Кузман Шапкарев” -  български възрожденски      
книжовник, фолклорист, член на Българското книжовно дружество (1834 -1909) – 
изложба с книги от библиотечните коллекции  
 
 
 
04.02 -28.02.,  Регионална библиотека „П. Павлович”- II етаж    
„120 г. от рождението на Ерих Кестнер” -  германски писател, автор на  
популярни книги за деца (1989 – 1974г.) – изложба от библиотечните колекции 
 
 
 
07.02., 15.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- Детски отдел    
„Нощ на книгите за Хари Потър” – среща с феновете на тема: „Училище за магия 
и вълшебство Хогуортс” 
 
 
 
До 08.02.,  Регионална библиотека „П. Павлович”- I етаж    
„Корея - кимчи, обаяние, респект, елегантност, ян-ин” – изложба на Йордан 
Георгиев и Регионална библиотека 
 
 
 
 
09.02., 11.00 ч., Куклен театър 
„Хензел и Гретел“ по Х.К.Андерсен- спектакъл на Драматично-куклен театър 
Силистра 
 
 
 
11.02 -28.02., 15.30-17.30 ч.,  Регионална библиотека „П. Павлович”    
„Eпопея на НЕзабравените български филми”  - кинопрожекции от колекцията 
„Златни български филми” 
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14.02., 10.00 ч.,  Народните читалища  в Община Силистра                                                         
 „Да даде Св. Трифон, да даде голям род- берекет …” – пресъздаване на народния 
  обичай  със зарязване на лозе, конкурси и общоселско тържество 
 
 
 
14.02., 16.30 ч., Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев“   
Поетичен авторски рецитал за любовта и виното с участието на силистренски поети 
 
 
 
16.02., 11.00 ч., Куклен театър 
„Палечка“ по Х.К.Андерсен- спектакъл на Драматично-куклен театър Силистра 
 
 
 
19.02., 17.00 ч., Художествена галерия  – І-ви етаж, ляво крило 
Фотоизложба „30 години Първа изложба Стара Силистра” - Петко и Виктор 
Герасимови 
 
 
 
21.02., 17.00 ч., Художествена галерия  –  зала 13 
Представяне на: „България в Балканските войни  (1912- 1913г.). Кратка 
историческа  енциклопедия”  с авторски колектив: Тодор Тодоров- областен 
координатор на Политическа партия ГЕРБ-Силистра, Милен Куманов –БАН, 
Десислава Костадинова - БАН 
 
 
 
22.02., 17.00 ч.,  Регионална библиотека „П. Павлович”- зала „Диоген Вичев“                                                   
Осемнадесети Национален поетичен конкурс  „Любовта е пиянство или пиянство 
от  любов” – Награждаване.  Представяне творчеството на Ивелина Радионова- 
поетеса и белетрист  
 
 
 
23.02., 11.00 ч., Куклен театър 
„Принцесата и граховото зърно“ по Х.К.Андерсен- спектакъл на Драматично-
куклен театър Силистра 
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27.02.,  09.00 ч.,  Училищата в Община Силистра                          
„Ден на розовата фланелка“ – отбелязване на световния ден за борба с тормоза в 
училище 
 
 
 
27.02., 18.00 ч., Куклен театър 
„Пътят към върха“ - кинопрожекция 
 
 
 
28.02., 10.00 ч., Заседателна зала  на Община Силистра                          
Творческа среща с председателите на народните   читалища в Община Силистра по 
повод 1-ви март- Ден на самодееца и любителското художествено творчество 
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