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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮНИ  2021 г.

1.06.2021   г., площад „Свобода“  
Празник „Слънчеви усмивки”, посветен на 1 юни – Международен ден на
детето:

16.00 ч.:
-  Чудни  приключения  с  весели  забавления  –  Театрално  студио

„Артистик” при ЦПЛР – ОДК;
-  Арт  ателие  на  открито,  школи  по  изобразително  и  приложно

изкуство при ЦПЛР – ОДК;
17.00 ч.: 
- Аниматорска група „Веселяците” – Приказни герои.

01.06 - 06. 06.2021 г., І-ви етаж, Регионална библиотека
„За храната и още нещо…” – изложба на ръчно изработени детски книжки,
участвали в Областен конкурс, посветен на здравословното хранене.

01.06. - 30.06. 2021 г., І  I  -ри етаж, Регионална библиотека  
„Христо  Ботев  –  гениален  поет  и  революционер”  -  изложба  на
библиотечни   документи   от  фондовете  на  Регионална  библиотека,
посветена  на  145-годишнината  от  гибелта  на  великия  писател  и
революционер.

01.06. - 30.06. 2021 г., ІI-ри етаж, Регионална библиотека
„Да  се  грижим  за  нашия  дом  -  планетата   Земя!”  -  изложба  на
библиотечни   документи   от  фондовете  на  Регионална  библиотека,
посветена на 5 юни - Световен ден на околната среда.

01.06.2021 г., 16.00 ч., площад пред НЧ „Дочо Михайлов-1906“, с. Бабук
Празник на детето ”Децата – най-голямото богатство” със забавни детски
игри.                                                                     

01.06.2021 г., 9.30 ч., площад пред НЧ „Заря-1957“, с. Брадвари
Рисунка на асфалт „Щастливо детство”. Рисувани игри на асфалт с децата
от  ДГ „Детелина”, село Брадвари     
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01.06.2021 г., 16.30 ч., площад пред НЧ „Светлина – 1906“,  с. Смилец
„Да запазим детското в нас “ – отбелязване на 1 юни – Международен ден
на детето

01.06.2021г. , 17.00 ч.,  НЧ "Паисий Хилендарски- 2006", с. Айдемир
Детска забава с игри и песни, по случай Международния ден на детето.

2.06.2021 г., 11.45 ч., паметник на Стефан Караджа, град Силистра
Тържествено  отбелязване  на  2  юни  –  Ден  на  Ботев  и  на  загиналите  за
свободата и независимостта на България

1-2.06.2021г., ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра
Турнир  по  футбол,  възрастова  група  7  клас,  част  от  инициативата
Европейска седмица на физическата активност и спорта - Move week

02.06.2021  г.,  9.30-11.30  ч.,  площадно  пространство  пред  Регионална
библиотека
„Патриотична  читалня  на  открито”  -  библиотечни   документи   от
фондовете на Регионална библиотека, посветени на Христо Ботев.

2.06.2021  г.,  Училища,  културни  институти  и  народни  читалища  в
община Силистра
Отбелязване  на  2  юни  –  Ден  на  Ботев  и  на  загиналите  за  свободата  и
независимостта на България

3.06.2021 г., 14.00 ч., пред Художествена галерия
Отчитане  на  ученически  конкурс  за  рисунка,  есе  и  разказ  „Дъга  на
толерантността“ – Силистра 2021. 

3.06.2021 г., Художествена галерия
Изложба на рисунки от ученически конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга
на толерантността" – Силистра 2021

04.06.2021 г., зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека
"Пластмасовото  замърсяване  -  заплаха  за  планетата  Земя"  –
презентация  по повод Световния ден на околната среда /по предварителна
заявка и уговорка за час/ - заявка на e-mail: chitalnqsilistra@abv.bg

04 - 05. 06.2021 г., 13.00 ч. зрителна зала в Младежки дом
ХХХ Международен екологичен форум „Сребърна 2021г.“
 
06.06.2021 г., ПГПТ „Евлоги Георгиев“, гр. Силистра
Национален кръг на олимпиадата по астрономия



07.06 -  30.06. 2021 г., І-ви етаж, Регионална библиотека
„160 години от издаването на сборник „Български народни песни” от братя
Димитър и Миладин Костадинови. /1861 г./”

07.06.2021г.,     маршрут: ПГМТ „Владимир Комаров“ – чешма  на Иван  
Стайков - Крепостта - ПГМТ „Владимир Комаров“
Колоездене,  съчетано  с  почистване  на  чешмата  на  Иван  Стайков  -
мероприятие  по  проект  „Lifestyle“,  финансиран  по  конкурсна  сесия
„Младите за Силистра 2021“ с ученици от група „Ентусиасти“

08.06.2021 г., 18:00 ч., ДТ "Сава Доброплодни" – концерт на школа по
модерен  балет  "Аксел"  към  ОДК  -  Силистра  с  хореограф  Адриана
Мумджиева 
Концертът е благотворителен, като събраните средства ще бъдат използвани
за финансиране на конкурсни участия на децата от балет "Аксел". Входът е
с  покани  на  стойност  3  лв.,  които  могат  да  бъдат  закупени  на  място,
непосредствено преди събитието.

09.06.2021 г.     ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра  
Отбелязване  на  Международния  ден  на  приятелството  –  изработване  на
постер

10.06.2021г., 18.30ч.,  Драматичен театър
Трио “Ы“ – Обединени в музиката - музикален спектакъл с любими руски
песни

10.06.2021 г., 17.30 часа, зала 13 на  Художествена галерия
Концерт  „Музикални  искрици”  на  клуб  „Амадеус”  с  ръководител  Грета
Дачева

до 10 юни 2021 г.  , онлайн среда  
„Седмица на професиите“ през погледа на малкия изследовател“ - кампания
по създаването и реализирането на проекти за дигитална среда  за ученици
от  първи  до  четвърти  клас  в  онлайн  среда.  Повече  информация  на:
http://proorientirane.com/sedmica-na-profesiite/

10.06.2021  г.,  10.00  ч.,  библиотека  на  НЧ  „Пробуда-1940“,  с.
Калипетрово
Посещение  на  децата  от  ДГ  „Здравец“   на  читалищната  библиотека.
Презентация на приказката „Вълкът и седемте козлета“

15.06.2021 г., 17.00 часа, зала 13 на  Художествена галерия
Концерт  „И пак  е  лято”  с  участието  на  Клуб „Пианисимо”  с  р-л  Лилия
Пейчева – Тодорова, ВГ „Бяло, зелено червено” от ОДК – Силистра с р-л
Румяна Вълчанова и трио Елмина



19.06.2021 г., 10.30 ч., парк пред НЧ "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир
"Здравей ваканция" - рисунки и игри за деца

19.06.2021 г., 19.00 ч., открита сцена на стадиона в с. Калипетрово
Концерт с участието на самодейци от НЧ „Пробуда-1940“, с. Калипетрово,
по случай празника на селото

23.06.2021  г.,  14.00  ч.,  библиотека  на  НЧ  „Пробуда-1940“,  с.
Калипетрово
Посещение на учениците от начален етап на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
с.  Калипетрово  на  читалищната  библиотека.  Презентация  и  беседа  за
запознаване с живота и творчеството на Чичо Стоян.

24.06.2021 г., 17.30 часа, Дунавски парк
Празник "С билки и песни на Еньовден" с участието на народните читалища
от община Силистра

24.06.2021 г., Народни читалища в община Силистра
Отбелязване на 24 юни – Еньовден

24.06.2021  г.,  17.00  часа,  първи етаж,  дясно крило на   Художествена
галерия
Изложба „Реката” от Дружество на художниците, гр. Силистра, по повод 29
юни - Международен ден на река Дунав.

24.06.  2021  г.,  9.30-11.30  ч.,  площадно  пространство  пред  Регионална
библиотека
"Лекарства  от  зелената  аптека"  –  открита  читалня  с библиотечни
документи  от фондовете на Регионална библиотека, посветена на Еньовден

24. 06.2021 г., 18.30 ч., зрителна зала в Младежки дом
Спектакъл „Снежанка и джуджетата“ - Театрално студио „Артистик“ – 
групи 2, 3 клас  

29.06.2021 г., 18.30 ч., зрителна зала в Младежки дом
Спектакъл „Как се лекува лъвски страх“ - Театрално студио „Артистик“ –
групи 2 клас  

29.06.2021 г., 17.00 ч., пред НЧ „Пробуда-1940“, с. Калипетрово
Представяне на книгата „Скритият бог. Древна българска същност“  с автор 
Йордан Касабов

30. 06.2021 г., 18.30 ч., зрителна зала в Младежки дом



Спектакъл „Как се лекува лъвски страх“        -Театрално студио „Артистик“
– групи 3 клас  

30.06.2021 г., 16.00 ч., площад пред НЧ „Дочо Михайлов-1906“, с. Бабук
”Здравей ваканция” - откриване на лятната  работа с деца от селото

Всеки  вторник  и  четвъртък,  11.00 ч.,  Дунавски парк
Концерти на открито на Градски духов оркестър


