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ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. 

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

ОТДЕЛ „КУЛТУРА” 
 

АКТИВНА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА И 

РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИЛИСТРА 

КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И 

ТВОРЧЕСТВО 

 

Визия: Дуросторум–Дръстър–Силистра – преславна, древна и 

модерна културна крепост на река Дунав, съхранена и обичана, източник 

на вдъхновение и познание   

 

/Изпълнение на Приоритетите от Управленската програма на 

кмета на Община Силистра през мандат 2016-2019/: 
 

1. Богат и разнообразен културен календар през 2018 г., иновативни 

културни събития и равнопоставен достъп  до  културни продукти.  

 

 Инициативи, събития и културни прояви, посветени на: 

 

2018 г. – Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 

2018 г. – Европейска година на културното наследство 

140 години  от Освобождението на Силистра -  10 февруари  

145 години  от гибелта на Васил Левски  

140 години от Освобождението - 3 март Национален празник  на България  

170 години от рождението на Христо Ботев     

120 години Регионален исторически музей -Силистра 

150 години ог рождението на акад. Атанас Иширков, първият бълг. учен-

географ, изследовател на Добруджа                                           

110 години от  създаване на  музикално дружество „Седянка”, днешен Смесен 

хор „Седянка” при НЧ „Доростол – 1870” 

70 години Биосферен парк „Сребърна” и 35 години  Природонаучен музей – 

Сребърна 

55 години от създаване на  Градски духов оркестър  - Силистра 

Осъществени цели: 

- Иновативни културни събития и равнопоставен достъп  до  културни 

продукти;  
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- Разгръщане на творческия потенциал, изява и подкрепа за местните 

творци и таланти с акцент върху високо художествено качество и съхранена 

културна памет;  

- Партньорство с младите хора, НПО, народните читалища, творците, 

бизнеса и медиите за създаване и разпространение на качествени културни 

продукти 

 

Силистра – европейски фестивален град, с творчески дух, културна 

идентичности  и  традиции 

 

1.1. Силистра – домакин на международни, национални, 

регионални и общински  прояви в културния календар с годишнини: 

 

1.1.1. Международни културни събития: 

 

- XXІII  Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир 

започва с днешното приятелство” -  проведе се под патронажа на кмета на 

Община Силистра д-р Юлиян Найденов в Силистра от 2 до 6 юли 2018 г., с 

подкрепата на Министерството на културата. Фестивалът се утвърди като 

неповторим празник на танцовото изкуство, уникален с участието на детски 

формации от Силистра и чужбина: Украйна, Полша и Македония.   Във 

фестивалната програма участваха всички силистренски детски танцови 

състави: Ансамбъл „Добруджа”; Ансамбъл „Ритъм” към НЧ „Св.св. Кирил  и 

Методий - 1966”; Детска фолклорна формация „Добруджанче” към НЧ 

„Доростол -1870”;; „Б-2” Балет при НЧ „ Дръстър 2012” – гр. Силистра; 

„Лиденс” балет към НЧ „Доростол -1870; „Аксел” балет към Обединен 

детски комплекс;  Клуб по спортни танци „Елеганс” към НЧ «Дръстър – 

2012». По време на фестивала над 350 деца изявиха своя талант в богата 

съпътстваща програма: дефилета, ателиета за разучаване на танци, конкурс 

„Мис и мистър фестивал”, детски пленер, фестивална дискотека. Концертите 

доставиха радост и положителни емоции за силистренци и гостите на града. 

 

-  Единственият в България Летен европейски университет се 

провежда в Силистра. Организатори са: СУ"Св. Климент Охридски", 

Институтът по Европейско право, Френският културен институт в София, 

Международният център за европейски изследвания в Ница, университетите 

в Букурещ и Слобозия, както и общините Силистра и Слобозия. Форумът 

събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират актуални 

проблеми по темата «Европа като правова общност». Европейският летен 

университет е иницииран от проф. Атанас Семов и Мари Франс Пердигон – 
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преподавател в университета в Ница, Франция.В рамките на международната 

проява градът ни е обявен за лятна европейска столица на България. В 

периода 2-5 август,  2018 г. се проведе 15-то издание  на Европейския летен 

университет, с участието на 40 студенти и преподаватели от 11 страни от 4 

континента. Лектор бе Н.Пр. Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен 

посланик на Република Франция в България, който се срещна с кмета на 

Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Студентът от Кот д Ивоар Санси 

Диане бе отличен с наградата на кмета на Община Силистра. 

 

- Шести кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна – 

организиран от Община Силистра, кметство с. Сребърна и НЧ „Възраждане – 

1940” с над 200 участници от България и Румъния, над 500 приготвени ястия 

по автентични народни рецепти, с етнощандове и богата фестивална 

програма. В тазгодишното издание на фестивала специална част от 

програмата бе представянето на фолклорния албум на кмета на селото г-н 

Георги Иванов. Програмата на кулинарния фестивал в Сребърна включва: 

изложба-дегустация; конкурс за автентични ястия и конкурс за домашни 

напитки; конкурс за етновизия на щанд; творчески работилници – детска 

готварска работилница, ателиета и др.; фолклорна програма – с над 20 

певчески и танцови изпълнения – деца и възрастни от читалищни колективи, 

вкусни ястия за всички посетители. 

 

- Посрещане на 63-та Международна гребна регата по Река Дунав – 

ТИД в с. Ветрен, Община Силистра, 24 август 2018 г. 

 

1.1.2.Национални културни прояви: 

 

- Седемнадесети Национален конкурс за поезия „Любовта е 

пиянство или пиянство от любов - под егидата на кмета на Община 

Силистра. 

Първото място спечели Дойчин Иванов Дойнов от Разград със 

стихотворението "Следа от вино". На второ място е Анка Станчева Николова 

от с. Спасово, област Добрич със стихотворението "Въжеиграчи". На трето 

място е Йорданка Дойчева Гецова със стихотворението "Опиянение“. 

Наградата на ЛС "Реката и приятели" печели Деница Ангелова Ангелова от с. 

Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца с нейното стихотворение "Вино и любов".  

 

- Х Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” в 

с. Сребърна, проведен на 12 и 13 май 2018 г. при голям интерес и много 

участници   
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- Фестивал на китарата «Дунавски струни» - проведе се за първи път 

от 22 юни до 24 юни 2018 г. Партньор на Община Силистра е Сдружението с 

нестопанска цел „Дунавски струни” с председател Виктория Цветкова. 

Фестивалът е с конкурсен характер. Началото на събитието бе концертът на 

"Акустик трио 3000" - Цветан Недялков, Петър Койчев и Христо Нейчев, 

които свириха свои авторски мелодии, част от техен албум, признат с високи 

отличия. 

В останалите дни бяха разпределени майсторските класове- отдел 

класическа китара и отдел електрическа китара. С изключителен интерес 

преминаха конкурсите в двата раздела. Фестивалът завърши с два гала 

концерта на лауреатите в двата раздела – класическа и електрическа китара. 

 

- XVІІІ Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски 

спомени” – Силистра, проведен на 11 септември 2018 г. с участието на 

формации от Силистра, Горна Оряховица, Нова Попина, Бяла, Коритен, 

Главиница 

 

- ХXII-ри  Национален  пленер за живопис, скулптура, графика и 

рисунка “Човек и природа”-Ветрен 2018”. Изложба с творби от пленера в 

Художественна галерия – Силистра. 

   

- Празник на динения маджун – 26 август 2018 г. в с. Смилец - 

богата програма  и нициативи: „Хайде за динки!” – тръгване с каруци към 

бостана; Работилница за динен маджун и домашна баница; Официално 

откриване и начало на фолклорната и конкурсна програми; Атрактивно ревю  

на народни носии и  накити- представено от деца на възраст от 1 до 10 

години; Фолклорна програма; Дегустиране на динен маджун и топла баница; 

Обявяване на резултатите от конкурсите. 

 

1.1.3.Регионални културни прояви:  

- Традиционен празник на кукерите и маските – Айдемир; 

- Трети събор на алианите „Невруз” в село Брадвари. 

- Първи Празник на патриотичната и възрожденска песен „Песен за  

България”, организиран от НЧ „Доростол – 1870”, с подкрепата на Община 

Силистра  

- Празник  в с. Богорово „Край чешмата, под липите”  

- „С песните на Васила  Вълчева“ – XI-ти Регионален конкурс за 

млади изпълнители на добруджански народни песни.  
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Открита бе паметна плоча на Васила Вълчева  на входа на  НЧ „Пробуда“- 

Калипетрово 

- Трето издание на събора „На мегдана, край чешмата в село 

Бръчма“ 

- Празник „Пъстра добруджанска трапеза” в с. Полк. Ламбриново с 

изложба на ястия и даровете на добруджанската земя 

- VІІІ Фолклорен празник „Земята и хората” в с. Бабук и 25 години 

от създаването на ЗК „Мотор-93”     

1.1.4.Общински културни прояви: 

 

- 6.01.2018 г. - 170години от рождението на Христо Ботев-поднасяне на 

венци и цветя пред паметника на  Христо Ботев  в село Проф. Иширково; 

- 17.01.2018 г. - Тържество по повод 170 години от рождението на 

Христо Ботев, инициирано от Клуба на учителя-пенсионер „Иван Байчев”,  

със съдействието на Регионална Бибилиотека „Партений Павлович” и 

Община Силистра; 

- Разработване и изпълнение на програмите: „Пред олтара на 

свободата”, посветена на 10-ти февруари – 140 години от Освобождението на 

Силистра, с участието на г-н Боян Ботйов - председател на Общонародна 

фондация „Христо Ботйов”, правнук на генерал Кирил Ботйов. 19 февруари – 

възпоменателна проява за отбелязване на 145-годишнината от  гибелта на 

Апостола на свободата Васил Левски, тържествена церемония на 

Националния празник Трети март – Ден на Освобождението на България от 

османско иго. Ритуал по издигане на националното знаме, тържествени слова, 

поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Стефан Караджа, капитан 

Георги Мамарчев, граф Толстой; Възпоменателно събитие  в с. Проф. 

Иширково  по повод 150 години  от рождението на професор Анастас 

Иширков и 75 години, откакто селото носи неговото име – 17 април 2018 г.; 

Тържествен ритуал за отбелязване Деня на храбростта и Празник на 

Българската армия – 6 май; Тържествена церемония на 9 май – Ден на 

победата и Ден на Европа пред паметника и мемориалната стена на славата 

на 31-ви Силистренски пехотен полк; „Посвещения за Апостола” – тематична 

проява, посветена на 181г. от рождението на Васил Левски, съвместно с 

Общински комитет „Васил Левски“ – Силистра; Тържествен ритуал по 

случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта 

на България; 28 август 2018 г.- Молебен и курбан за здраве и благоденствие 

за жителите на с. Срацимир, по случай 102 години от спасяването от разстрел 

на населението на с. Срацимир;    
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- Тържествени прояви за отбелязване на Деня на Съединението – 6 

септември; Отбелязване на Деня на независимостта на България- 22 

септември – с тържествена церемония пред паметника на Васил Левски; 

- 1 октомври  - Тържествено  отбелязване на 78 години от подписването 

на Крайовската спогодба за възвръщането на Южна Добруджа към България-  

церемония пред паметника на Цар Борис ІІІ Обединител  и на   паметната  

плоча, посветена на Добруджанската епопея , изградена по инициатива на 

родолюбиви българи през 2017 г. 

- „Пролетни игри и песни” – традиционен общински преглед на 

читалищните художествени състави на различните етноси – 4 дни. В прегледа 

участваха  20 народни читалища с над 35 художествени колектива и 450 

самодейци от Община Силистра. Те представиха културното многообразие и 

традиции с интересна програма на всички художествени формации от 

народните читалища; 

- Пети Национален фестивал на руската поезия, песен и танц 

„Пусть всегда будет солнце”  – областен етап. 

- Програма „Майски празници на културата” с кулминация 24 май – 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 

празнично шествие, концертни изяви, срещи на кмета с отличници и изявени 

учители;  

- Европейска нощ в музеите – в Природонаучен музей – Сребърна,  

Художествена галерия и Регионален исторически музей; 

-  Великденски празник за децата. 

За Великденските празници Община Силистра закупи декоративни 

яйца, а деца- художници ги нашариха.  “Не на кино, не на бал, идвайте на 

карнавал!” – представление на Драматично-куклен театър Силистра с игри, 

награди и великденски изненади, организирано от Община Силистра 

- 16 април 2018 г. - „Нахрани ме разделно” -  детски празник – 

куклено шоу на колела за най-малките деца на възраст 4-10 години. 

„Приказка за юначета с празни тумбачета” – спектакъл за деца с 

едноименна  комикс-книжка и магнити, раздадени на децата 

- 23 април 2018 г. „Добър вечер, Столетие мое” – представяне на 

биографичната книга с участието на актрисата Стоянка Мутафова 

10 май 2018 г.„Висини човешки” - тържество по повод деня на св. св. Кирил и 

Методий, инициирано от Клуба  на учителя - пенсионер ,,Ив. Байчев“ общински 

фолклорен концерт на изявени индивидуални певци и инструменталисти 

на добруджанска музика "Славеи на Добруджа". По традиция концертът 

събира на една сцена талантливите "славеи" на Силистра - певци и 

инструменталисти.  
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- Първи юни –   Детски празник  „Децата на Силистра празнуват – с 

музикално-артистична программа, състезателни игри, танци, викторина, 

музикални етюди,  пускане на хвърчила и балони, 6 ателиета- "Рисуване върху 

тапет", "Изработване на бижута", "Рисуване на лица", "Прически", "Пеперуди" и 

"Астрономия за всички". Забавления от Театрално студио "Артистик" при 

Обединен детски комплекс, Карате клуб "Шото Витяз" и Карате клуб 

"Киокушин", Център за музика и изкуства "Мегатон", послания с балони. 

Детски празник „Двойна радост“ – среща на близнаците – сцена на 

талантите, анимация и забавни игри в Дунавския парк на Силистра; 

- Празник "С билки и песни на Еньовден" - На 24 юни  2018 г. 

Община Силистра, дирекция "Хуманитарни дейности", отдел "Култура", 

Регионален исторически музей - Силистра организираха празник "С билки и 

песни на Еньовден”. Уникалните български обичаи и занаяти оживяха под 

звуците на българския фолклор. Автентични носии от Добруджанския край и 

ретро занаяти от бита на българина,( бяха представени от НЧ " Светлина 

1906" - с. Смилец, НЧ " Дочо Михайлов 1906" - с. Бабук, НЧ "Христо Ботев 

1941-Българка" - с. Българка, НЧ "Ламбриново-2013" - с. Полк. Ламбриново, 

съвместно с ДГ "Нарцис" - гр. Силистра. 

В програмата участваха: Музикална школа "Великов" към НЧ "Дръстър 

2012", град Силистра, Театрално студио "Артистик" към ОДК - Силистра, 

както и самодейните групи към читалищата в селата Смилец, Брадвари, 

Българка, Ламбриново и Бабук. 

От ранни зори при изгрев слънце билкарките набраха и донесоха билки 

за вкусен чай за всички.Разположени бяха щандове с ароматни и лековити 

билки. Таланти от различни поколения пяха и танцуваха за здраве и късмет. 

Под Еньовденския венец мина мало и голямо.  

- Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с 

актрисата Илиана Балийска се проведе на 25 юли 2018 г. в Дунавския парк с 

участието на много деца, в две възрастови групи – от 3 до 12 години.;  

- За трета поредна година в Силистра и при голям интерес от гражданите се 

проведе на 15 септември 2018 г. Конкурс «Дръстър» за елегантност на 

ретро и класически автомобили в Дунавския парк, организиран от Спортен 

клуб «Българска автомобилна слава», Български автомобилен клуб «Ретро» и 

Община Силистра.  

- Програма с многообразие от културни прояви: „Европейски дни на 

наследството - Празнични дни на Силистра - Кръстовден” от 1 до 30 

септември 2018 г., с кулминация на проявите на 14 септември – Празник на 

Силистра -  Кръстовден под мотото „Изкуството да споделяш“, съчетани 

с организиран Бирен фест. В програмата бяха включени културни събития и 

прояви с високо художествено качество, отговарящо на естетическите 
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потребности на гражданите от различна възраст, с разнообразие от 

изпълнители – местни и с международна известност: Национален фестивал на 

старата градска песен "Дунавски спомени"; концертите  на Рокгрупа 

"Евърдрийм" и рокгрупа "Опиум" от Силистра; Михаела Маринова,  

Музикална студия "ДО РЕ МИ", Тита и Павел и Венци Венц,  Концерт Deep 

Zone Project и попгрупа "Akcent" - Румъния. Концертът е по проект "Easy 

Guide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural 

heritage in the region of Calarasi and Silistra" - интерактивно мобилно 

приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в 

района на Кълъраш и Силистра", съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-

A Румъния –България; Оркестър "Истър" – Силистра с площадна игротека с 

клубове за народни танци под наслов "С магията на българския фолклор", 

концерт на сестри Диневи. За първи път в Силистра, при изключително голям 

интерес, се проведе Празник на хляба, песента и танца - Изложение на хляб и 

хлебни изделия от народните читалища. Общинските съветници поканиха 

гражданството на рибена чорба. Празничният 14-ти септември  започна с 

Божествена Света литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство 

Доростолския митрополит Амвросий, в съслужение с духовници от 

епархията в  Катедрален храм "Св. първовърховни апостоли Петър и Павел”. 

Пред Художествената галерия бе открита скулптурна композиция на 

художника Бедиг Бедросян с автор проф. Георги Чапкънов - Чапа - почетен 

гражданин на Силистра и  откриване на изложба "Скулптура и живопис" на 

проф. Георги Чапкънов- Чапа и Бедиг Бедросян - творбите са от фонда на 

Художествена галерия Силистра; в Дунавския  парк концерт на Градски 

духов оркестър и Празнично детско утро "Аз обичам моята Силистра". В Зала 

"Версай" се състоя Тържественото заседание на Общински съвет – Силистра. 

Тазгодишното отличие "Почетен гражданин" на Силистра бе връчено на доц. 

д-р Илиянка Горанова - дългогодишен директор на филиала в Силистра на 

Русенския университет, председател на Клуба на учителите пенсионери 

„Иван Байчев”. 

С отличието "За граждански принос" бе удостоен Християн Маринов за 

неговите заслуги в сферата на дарителството и инициативи в помощ на хора в 

неравностойно положение, както и за своите постижения в спорта. 

Традиционно бе отличен и "Студент на годината". Наградата получи Нели 

Чешмеджиева от РУ "Ангел Кънчев"- филиал Силистра. 

Г-н Крикор Крикорян - инициатор за сътворяването на скулптурна 

композиция на художника Бедиг Бедросян, връчи стипендия на ученичката 

Мария Славова, която има постижения в изобразителното изкуство. 
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Кулминацията на празника бе вечерта на Площад "Свобода" с тържествената 

церемония по случай Празника на Силистра. 

Поздрав от Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов към 

гражданите и гостите на града ни. В празничния концерт  участваха: Център 

за музика и изкуство "Мегатон";  Силвия Кацарова, Рок група "Melmac 

Riders". Вечерта завърши с празнични фойерверки.През целия празничен ден 

14 септември  2018 г. се проведе Ден на отворените врати в Археологически 

музей, Художествена галерия, Природонаучен музей – Сребърна. Проведена 

бе среща с учители и преподаватели-пенсионери, по инициатива на Клуб 

„Иван Байчев” в навечерието на 5 октомври – Международен ден на 

учителите. 

- Програма „Празници на българския дух и традиции”, посветени на 

1 ноември – Ден на народните будители.  

 На тържествена церемония в Художествена галерия кметът на Община 

Силистра  д-р Юлиян Найденов връчи грамоти и награди на изявени творци и 

дарители за особен принос в духовното развитие на Силистра: Проф. д-р 

Иван Гаврилов – български лекар и родолюбец – будител на Съвремието, 

хореографът Боряна Кьосева- ръководител на Балет Б2, Румен Чернев – 

благотворител на кът за четене и отдих в Дунавския парк и автор на книга, 

"Елика - елеватор"ЕООД с управител Йордан Радулов – за благотворителност 

в областта на културата и спорта.  

- Програма с разнообразни културни прояви: „Коледна звезда за 

Силистра”; - 4 декември – «Около елхата»- Коледните светлини в 

Силистра засияха под звуците на песните на МС"До Ре Ми", танците на балет 

Б2 и ансамбъл "Ритъм", с участието на Театрално студио "Артистик" при 

Обединен детски комплекс. Ученическият парламент подари на силистренци  

коледни картички, изработени от Ивон Росенова и Антоанета Петрова от 

ОДК, подписани от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Обявен 

конкурс за външна коледна украса «Празнична Силистра»  

-  ХХІV-ти фестивал на коледарските групи „Стани нине, 

господине” – Силистра, 2018 г.  с кулинарна изложба от добруджански 

ястия, посветена на Бъдни вечер. Фестивалът на коледарските групи "Стани 

нине, господине" се провежда всяка година, дни преди Рождество Христово, 

под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. 

"Вам си пеем, Бога славим!" -  е насловът на фестивала, който е много 

популярен сред гражданите и гостите на град Силистра.В изданието на 

фестивала участваха: Коледарска група „Гребенци”  при  НЧ „Пробуда-1940” 

с. Калипетрово, Коледарска група при НЧ „Родолюбие – 2006” с. Айдемир,  

Коледарска Група  при  НЧ “Дочо Михайлов - 1906 с. Бабук, Детска 

коледарска група към  СУ „Н. Вапцаров“, гр. Силистра, Детска коледарска 



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 
          

 

 

група „ Гребенци” при НЧ „ Дръстър – 2012” гр. Силистра, Детска коледарска 

група от Клуб „Съхрани българското“ към ОУ „Иван Вазов“.   

В кулинарната изложба участваха: 

    НЧ “Дочо Михайлов-1906 ” с. Бабук 

     НЧ „Светлина – 1906” с. Смилец 

     НЧ „П. Хилендарски” с. Айдемир 

     НЧ „Доростол – 1870”, ФГ. „Златен клас” гр. Силистра 

     НЧ „Доростол – 1870”, ФГ. „Добруджански славей” гр. Силистра 

Специални гости бяха млади изпълнители  от румънския град Баняса, 

област Констанца, Румъния. 

      - Работилничка  „Вълшебни сурвачки и коледарски венци” в 

Общински съвет – Силистра - участие на децата от школите за 

изобразително и приложно изкуство при Обединен детски комплекс с 

ръководители Живка Ковачева и Вихрен Иванов, децата от 4-ти "в" и 4-ти "б" 

клас на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с класни ръководители Нина 

Михайлова и Росица Желева, децата от 4-ти "а" клас на СУ "Н. Й. Вапцаров", 

с класен ръководител Марияна Денева и учениците от 3-ти "в" клас на 

Основно училище "Ив. Вазов",с класен ръководител Росица Симеонова, 

Вокална школа "Мегатон" с художествен ръководител Миглена Илиева и 

Вокална група към Детска фолклорна формация "Добруджанче" при НЧ 

"Доростол-1870" с художествен ръководител Дариела Георгиева създадоха 

празничната атмосфера на творческата работилничка за деца.  

По традиция  самодейците от НЧ "Дочо Михайлов 1906"- с.Бабук  

представиха народните традиции , свързани с Коледа и Сурваки в село Бабук. 

- Посрещане на Новата 2019 година на площад „Свобода” с 

празнично веселие – «Новогодишна наздравица» с фолклорен оркестър 

«Истър и приятели» и празнични фойерверки. 

 

 1.1.5. Концерти  с високо качество на предлагания културен 

продукт: 

-  Концерт на фолклорен оркестър «Истър» и народната певица Славка 

Калчева на 3 март 2018 г.; 

- Пролетен РОК  БАЛ  с участието на групите  „ Интензивен сектор”, 

„Дивите лебеди”, „Евърдрийм”    и „Трансрок”  от град Чирпан 

- Концерт на  холандски смесен хор «Чубрица»; 

- „Ти любов…” – концерт на Йордан Марков и на „Тоника 

Домини”/Красимир и Виолета Гюлмезови, и Ева Найденова/, Балет „Дежавю” 

и Танцов фолклорен ансамбъл „Дръстър  

- Концерти на открито на Градски духов оркестър 
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- Юбилеен концерт на Стоян Дечев по повод 75- годишнината на 

известния музикант и 55 творческа и музикално- педагогическа дейност; 

- Концерт «Соул музика край реката»; 

- „На изток от Алпите“- концерт на Швейцарския младежки 

симфоничен оркестър JSO Bern с диригент Дружелюб Янакиев и солисти – 

„кавалджията на света“ Теодосий Спасов, пианистът Ивайло Ковачев и Борис 

Динев (ударни) 

- Христо  Шопов  и Лилия Маравиля в „Догодина по същото време” – 

по Бърнард Слейд, режисьор Георги Михалков 

- „Втори меден месец”- комедия на Театър „Искри  и сезони”. 

Участват  актьорите: Искра Радева, Антон Радичев, Елена Кънева, Деси 

Стоянова, Стефан Стефанов и Нушка Первазов 

- Концерт-спектакъл  на Национален фолклорен ансамбъл «Българе» в 

Деня на Съединението на България – 6 септември, дарение от г-н Тодор 

Тодоров – областен координатор на ПП «ГЕРБ» - Силистра и проф.д-р Иван 

Гаврилов – лекар и родолюбец; 

- Концерти в Празничните дни на Силистра на:  

- Рокгрупа„Евърдрийм”  и  рокгрупа „Опиум” от Силистра;  

- Михаела Маринова  

- Концерт на Музикална студия   „ДО РЕ МИ”,  

- Тита и Павел и Венци Венц 

- Концерт  Deep Zone  Project и попгрупа  „Akcent“ – Румъния 

- Концерт „С магията на българския фолклор”-  Оркестър „Истър”  

Силистра.  

- Площадна игротека с клубове за народни танци 

  -Концерт на сестри Диневи   

-Концерт на Център за музика и изкуство „Мегатон”; Силвия 

Кацарова,Рок група „Melmac Riders”          

- Концерт на Дуо «Вал-Ди» по повод Деня на народните будители 

- Юбилеен концерт на Камерна капела «Полифония» 

- «Песни пред олтара на времето» - представяне на книгата за маестро 

Ивелин Димитров от известната радоижурналистка Божана Димитрова 

-Международна музикално-сценична среща «Европа на крилете на 

песента и красотата – Силистра, 2018» - инициатива на Областна 

администрация – Силистра от работната программа по Комуникационната 

стратегия на Република България за Европейския съюз; 

- Юбилеен концерт на Градски духов оркестър по повод 55-

годишнината от създаването на оркестъра 
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2. Създаване на условия и подкрепа за художествените изяви на 

творческите формации и талантите от всички поколения  
Община Силистра, Отдел „Култура” работи с всички творчески 

формации. Постоянно е взаимодействието с: Музикална студия „До Ре Ми”, 

Център за музика и изкуство „Мегатон”, детски и младежки театрални 

състави „Артистик” при ОДК, Вокална група към ДФФ „Добруджанче”, В2 

Балет, Балет „Аксел”, Балет „ЛиДенс”, рок групи, фолклорни клубове, 

Обединен детски комплекс, Ученически парламент, Фондация 

„Съпричастие”, Регионален клуб „Традиция”; Дружество на Съюза на 

българските художници, народни читалища, Литературно сдружение „Реката 

и приятели”, РЕКИЦ, клубове на инвалида и пенсионера”, Клуб на учителя 

пенсионер „Иван Байчев”, Дамски клуб „Осезание”, Филателно дружество 

„Димитър Дончев” и др. Оказва се съдействие за представяния на нови книги 

и автори, тематични изложби, ученически инициативи и прояви на културни 

институти, творчески, музикални, певчески и танцови формации. Активно се 

подпомага дейността на народните читалища и техните инициативи.  

 

3. Последователна работа за опазване и представяне на богатото 

културно и природно наследство на Силистра като ресурс за устойчиво 

развитие. 

 

На територията на Община Силистра работят осем културни иститути: 

Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Партений 

Павлович”,  Драматично-куклен театър, Природонаучен музей – Сребърна, 

Художествена галерия, Общинско кабелно радио „Силистра”, Ансамбъл 

„Добруджа”, Градски духов оркестър. 

Община Силистра осъществява взимодействие с всички културни 

институти на експертен принцип, за популяризиране на културните ценности, 

богатото културно и природно наследство  и творческите достижения. 

 

3.1. Регионална библиотека «Партений Павлович» е регионален 

културен институт и основна обществена библиотека в област Силистра.  

         Регионалната библиотека в Силистра предоставя на своите ползватели 

богати печатни, електронни и дигитални колекции. Тя поддържа уникална 

краеведска колекция от документи, отразяваща бита, духовното наследство, 

икономическото и културното развитие на Силистренския край, част от 

националното книжовно културно-историческо наследство. В сайта 

www.libsilistra.bg са достъпни on line дигитализирана колекция периодични и 

книжни издания „Е–Силистра” от XIX – XX век, както и модерният 

http://www.libsilistra.bg/
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справочен „Библиотечен Е-Портал за здравни и транспортни услуги в 

Силистра, Дулово, Тутракан и Кайнарджа”.   

         От 2015 г. има изградена достъпна архитектурна среда и се предоставя 

свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на общината и 

областта до информационни източници, продукти и услуги. Екипът на 

библиотеката разработва общественозначими проекти за постигане на 

европейски стандарти и предлага на потребителите си собствена културна и 

издателска продукция. Предоставя разнообразие от услуги, осигуряващи 

възможности за личностно развитие и учене през целия живот на местната 

общност – безплатни обучения по основни компютърни умения, 

образователни дейности за повишаване на грамотността и културни събития.  

         Регионалната библиотека е методичен център за библиотеките в региона 

и извършва координационна, експертно – консултантска и квалификационна 

дейност.  Библиотеката е динамична точка за достъп до знание и информация 

и отговаря на многообразието от постоянно променящи се обществени и 

глобални информационни потребности.  

         Регионална библиотека „Партений Павлович” реализира нова мисия, 

нови послания и деятелности. Тя обединява актуалния прочит на историята и 

технологичното бъдеще; познанието за света, в динамиката на 

общоевропейските процеси и специфичните потребности на модерния човек 

от третото хилядолетие.  

През 2018 г. РБ „П. Павлович работи по следните показатели: Читатели 

– 2 558; посещения – 50 695,  On-line посещения – 217 526, Ползване на PC – 

7 948, Посещения  на масови инициативи – 8 875, Справочно-библиографски, 

информационни дейности – 15 900,  Заети библиотечни документи - 67175,  

Записи в модул „Статии”, Записи в АБ Методическа дейност /семинари, 

обучения, библ. Консултации - 240/, Издания - 8, Публикации, статии, 

интервюта - 553, Проекти разработени, одобрени – 9; масови инициативи – 

271. 

През 2018 година са подготвени и проведени над 250 културни събития 

и прояви - тематични срещи, презентации на автори и книги, 10 регионални 

обучения, изложби, представяния в библиотеката и учебни заведения, 9 

издания.  

Акценти: 

Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица,  Национални 

кампании, Лято в библиотеката, Представяне на книги 

Осъществени проекти в РБ «Партений Павлович»: 

 „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на 

неформалното образование в обществените библиотеки” /1 авг. 2018-

31 юли 2019 г./- с Фондация „Глобални библиотеки - България“ (ФГББ), в 
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партньорство с консорциум от девет регионални библиотеки от градовете 

Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, 

Търговище и Ямбол, с чуждестранен партньор - Регионалната библиотека 

в гр. Утрехт, Нидерландия.  Финансиран от Програма „Еразъм +”   

 „Европейска седмица на кодирането” с роботи Финч, 6-21 октомври 

2018 – Финансиран от Посолството на САЩ в България: 500 щатски 

долара. 

НАЦИОНАЛНИ 

 „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, 

живото културно наследство и европейските знания”. Договор РД11-

00-338/20.12.2017 г. с ФГББ (4464 лв.), стойност 5 367,00 лв., от собствен 

бюджет – 902,00 лв. 

 Национална научна конференция „Европейски хоризонти: 

Библиотеките – между буквата и бинарния код” по повод годината на 

Европейското културно наследство и под егидата на г-н Емил Радев, 

евродепутат и „Посланик на библиотеките” в Европейския парламент – 8-9 

окт., Силистра. Финансиране от дарители 

 „Европейски хоризонти” – Сборник с доклади от Национална научна 

конференция „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и 

бинарния код” Договор № МК-Д4-03/01.10.2018 г. с ФГББ за финансиране 

на издание: 3000 лв., собствен бюджет 200,00 лв. 

 „Регионални дейности”, 20 дек. 2017-31 окт. 2018 г. Договор РД 11-00-

343/20.12.2017 г. с Министерство на културата – 2 000 лв. 

 „Развитие капацитета на Обучителните центрове”. Договор № МК-ВУ-

2.20/16.03.2018 г. – 2002 лв.: 

„Медийна грамотност”, 29-31 май 2018 

„Управление на европейски проекти”, 4-6 юни 2018 

„Изготвяне на презентации и презентационни умения”, 27-29 юни 2018 

РЕГИОНАЛНИ 
 „Чрез спорт към знание": Благотворителен маратон.  Проект със  

Застрахователна компания „Олимпик” - Генерална агенция Силистра, с 

финансовата подкрепа  и партньорството на NetWorx  и „Зелен Био” 

магазин - гр. Силистра и с участието на спонсори – „Девин”, Бар-кафе 

„&zo”, Top Design и Spa center ”Danube”. ЗА „Олимпик”: закупени книги 

по заявка на библиотеката на стойност 1554,00 лв. 

 „Квалификация „Библиотекар”: Професионално обучение по Договор с 

Асоциация „Съвременни читалища - Център за професионално обучение 

по Договор РД 11-00-115/24.06.2016 г. на ФГББ с Министерство на 

културата за предоставяне безвъзмездна финансова подкрепа на 

служители със средно образование от обществените библиотеки, 
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подписали споразумение за партньорство с Фондацията.  Обучение и 

придобита трета степен на квалификация "Библиотекар", специалност 

"Библиотекознание" на 12 служители от читалищните библиотеки в област 

Силистра. Срок: 18 юли 2017- септември 2018 г. 

 

Представени за одобрение: 
 „Public libraries improving people's lives” - PLIP  Innovation   

 „Глобално образование на местно ниво“-  С.Е.Г.А.   
 

3.2. Регионалният исторически музей в гр. Силистра е културен 

институт с фундаментално значение за опазването, популяризирането и 

изследването на материалното и нематериално културно наследство на 

територията на област  Силистра. Историческото минало на града и областта 

предполага наличието на голям брой обекти, които изискват съществуването 

и правилното функциониране на Регионален исторически музей – гр. 

Силистра. 

В настоящия момент в музейния фонд се съхраняват 27 752 броя 

движими културни ценности в основен фонд и 3721 в научно-спомагателен 

фонд. Музеят разполага с обща закрита площ възлизаща на 2075.3 кв.м 

разгъната застроена площ и 5466 кв.м открита площ.  

Функционирането на музея се осъществява от 20 служители. В 

структурно отношение той е поделен на следните отдели: Археология, 

Етнография, История на българските земи през XV-XIX в., Нова история, 

Най-нова история, Стопански.  

Гостуващи изложби, представяния на книги и работа с деца 

  Май 2018 г. – Гостуваща изложба „От Лазаровден до Великден“ – ИМ 

- Елхово. 

 Май 2018 г. - „Книжовното богатство на Добруджа“ – Съвместна 

изложба на РИМ – Силистра и РИМ – Добрич. 

 Май 2018 г. – Представяне на книгата на гл. ас. д-р Калин Стоев „Да 

бъдеш римлянин в Мизия“. 

 Юни 2018  г. – Гостуваща изложба „И ние сме били деца“ – ИМ –

Попово 

 Септември 2018 г. – Изложба „Големите военни маневри край Попово 

- 1937” – ИМ – Попово 

 Май – Юни 2018 г. – Участие на РИМ-Силистра в изложба „Борбата за 

бащиното наследство – 610 години от въстанието на Константин и Фружин“, 

организирана от Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав 

Варненчик“ – гр. Варна. 
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 Ноември 2018 г. -  Участие на РИМ-Силистра в изложба „Спасените 

съкровища на България“ – организирана от Национален археологически 

институт с музей при БАН, организиран съвместно с Министерство на 

вътрешните работи на Република България. 

 Ноември 2018 г. – Представяне на книгата на Стоян Николов – 

Торлака „Иваил цар“, съвместно с РБ „П. Павлович“. 

 27-31 август 2018 г. - „Седмица в музея”- развлекателно-образователни 

занимания за деца от 8 до 11 годишна възраст. /М. Ганчева/  

27 август  - „История в куфар” 

28 август - „ Ловци на съкровища” 

29 август - „ Аз съм скулптор” 

30 август - „ Сглобявам, рисувам, оцветявам…” 

31 август - „ Аз бях тук” – Изненада, забавления… 

I. Фондова дейност 

Съгласно Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване 

на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности и 

Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните 

фондове в отдел „Етнография“ са приети нови 19 движими културни 

ценности, заведени в основен и научно-спомагателен фонд. Паспортизирани 

са 234 инвентарни единици. Изготвена е фотодокументация на 350 бр. ДКЦ 

от фонда на отдел „Етнография“. Идентификацията и инвентирането на 

културните ценности е извършена от Маргаритка Миланова – главен 

уредник в отдел „Етнография“ 

Въз основа на посочените нормативни документи в отдел „Археология“ 

са извършени следните идентификации и инвентиране в отделните фондове: 

Ивелина Николова: 

- 206 бр. експертни заключения на ДКЦ. 

- 129 бр. движими културни ценности в инвентарните книги на отдел 

„Археология“  -  

Светлана Ганчева: 

- Изготвени са 1143 експертни заключение на ДКЦ. 

- Изготвени са 227 бр паспорти на ДКЦ.  

Кристиан Михайлов: 

- Изготвени са 200 бр. научни паспорти на ДКЦ от ОФ 

„Средновековие 

Общо изготвени 558 бр. експертни заключения  и инвентирани 558 бр. 

движими културни ценности в отдел „Археология“  

Изцяло е обновено и реновирано фондохранилище за масов керамичен 

материал на отдел „Археология“ – Кр. Михайлов, К. Димов, М. Малчев 
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През 2018 г. в Научния архив на РИМ-Силистра бяха включени 67 

архивни единици. В тях бяха включени предварително обработените 

(преброени, подпечатани, сигнирани и номерирани) общо 2829 листа. /К. 

Димов/ 

II. Експозиционна дейност 

Св. Ганчева, Ив. Николова – Почистване и експониране на ДКЦ във 

временната експозиция разположена в ТЦ „Централ парк“. 

Кр. Михайлов – Обновяване на експозицията на ИМ-Дулово, 

методически подчинен на РИМ-Силистра. 

Ив. Николова – Изготвяне на документация за участие на 22 бр. 

движими културни ценности от основния фонд на отдел „Археология“ в 

Национална изложба „Спасените съкровища на България“ на НАИМ при 

БАН в гр. София – ноември 2018 г.; Изготвяне на документация за участие на 

7 бр. движими културни ценности от основния фонд на отдел „Археология“ в 

изложба „Борбата за бащиното наследство – 610 години от въстанието на 

Константин и Фружин“ на Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав 

Варненчик“ – гр. Варна. 

М. Миланова, М. Ганчева – Подготовка и експониране на 

гостуващите изложби: " От Лазаровден до Великден "; „И ние сме били 

деца“; „Големите военни маневри край Попово - 1937“. 

В. Милева – Експониране на изложба посветена на края на Първата 

световна война – в НАО „Галилео Галилей“, гр. Силистра. Участие в 

експонирането на изложба „Големите военни маневри край Попово - 1937“. 

 

Археологическа експозиция: 

 Посещения за периода м. I – м. XI. 2661 г. – 2742 души (ученици – 490; 

студенти – 62; възрастни – 826; пенсионери – 372; чужденци – 178).  

Безплатни посещения - 733 

Приходите – 11 606, 70 лв.  (материали – 6774.70 лв.; билети– 4832 лв. ). 

 

Етнографска експозиция: 

 Посещения за периода м. I – м. XI. 2018 г– 346 души 

Отчетени средства от билети и материали – 873.95 лв. 

 

III. Научно-изследователска дейност. 

1. Отдели „Нова история“ и „Най-нова история“ 

- „Силистренска духовна околия от Православната църква на България в 

политиката на БКП“. Използвани са документи за църковните 

настоятелства от фондовете: 26 К (Силистра), 52 К (Петрово), 50 К 
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(Кайнарджа), 33 К (Бабук), 35 К (Дулово), 688 (Бръчма), 696 

(Срацимир). /Н. Симеонова/ 

- „БКП за мястото и ролята на жените в социалистическото общество“. 

Използвани са документи от фонд 2 Б (Околийски комитет на БКП): 

архивни единици 9, 58, 106, 119, 125, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 174, 

180, 235, 298. /Н. Симеонова/ 

- Мюсюлманската общност в политиката на БКП“. Използвани са 

документи от следните фондове: 2 Б (оп. 1, а.е. 7, 10, 23, 24, 26, 32, 38, 

41, 65, 66, 67, 117, 119, 121, 127, 141, 144, 240, 299); ф. 5 Б (оп. 1, а.е. 21, 

22, 52), ф. 573 (оп. 2, а.е. 11); ф. 17 (оп. 1, а.е. 28). /Н. Симеонова/ 

- Изготвяне на анотации на документи свързани с историята на Съюза 

„Добруджа“; Анотации на документи от ДА – гр. Констанца. Анотации 

на в. „Мир“ – съхраняван в НА-БАН. 

2. Отдел „Възраждане“ 

- Проучени са документи свързани с демографското развитие на 

Силистра по време на Руско-турските войни от края на XVIII и 

началото на XIX в. /В. Аврамов/ 

- Проучени са османотурски документи съхранявани в отдел 

„Ориенталски сбирки“ при Национална библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий“, свързани със стопанското и демографско развитие на 

Северна Добруджа. /Н. Тодоров/ 

- Набавени са копия от микрофилми на документи съхранявани в 

Османския архив при Министър-председателя на Република 

Турция, Истанбул /Başbakanlık osmnalı arşivi, Istanbul/ свързани със 

стопанското развитие на гр. Силистра през Възраждането. /Н. Тодоров/ 

3. Отдел „Археология“ 

Археологически наблюдения и спасителни разкопки в границите 

на охранителни зони в гр. Силистра: 

А. Спасителни археологически разкопки и наблюдения в АР 

”Дуросторум-Дръстър-Силистра” на следните обекти: 

1.  „Жилищна сграда“ на ул. „Любен Каравелов“ № 3 – спасителни 

археологически проучвания. 

2. „Преустройство и реконструкция на сгради с идентификатори № 

66425.501.4238.1 и № 66425.501.4238.2 и пристройки към същите“ в 

ПИ № 66425.501.4238 по КККР на гр. Силистра, съставляващ УПИ 

X4238, кв. 4 по плана на гр. Силистра, община Силистра, ул. „Седми 

септември“ № 9 -  спасителни археологически проучвания. 

3. „Ремонт, реконструкция и пристройка към жилищна сграда, гараж и 

барбекю (лятна кухня) в ПИ с идентификатор 66425.501.9097 по КК 

и КР, УПИ II–2809, кв. 82 по плана на гр. Силистра (части: 
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„Архитектура“, „Конструкции“) – спасителни археологически 

проучвания. 

4. Спасителни археологически разкопки по ул. „Цар Самуил“ № 8. 

5. Спасителни археологически разкопки по ул. „Ц. Церковски“. 

6. Спасителни археологически разкопки по ул. „Б. Войвода“,  № 9 

7. Спасителни археологически разкопки по ул. „31-ви  Полк“, № 28 

8. „Жилищна сграда на четири етажа с обитаем тавански етаж” в ПИ № 

66425.500.7293 по КККР на гр. Силистра, съставляващ УПИ IX 2440, 

2443, кв. 29А по плана ЦГЧ – гр. Силистра, община Силистра, ул. 

„Хаджи Димитър“ № 88–90 –археологическо наблюдение. 

9. „Изграждане на В и К мрежа по улица „Вежен“ в ПИ № 

66425.500.5049 по КК и КР на гр. Силистра, ул. „Вежен“ –

археологическо наблюдение. 

10. „Основен ремонт и обновяване на Детска ясла № 1 „Здравец“, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна 

архитектурна среда, благоустрояване на двор и детски площадки“ –

археологическо наблюдение. 

11. „Сондажен кладенец и водопроводна връзка до съществуваща 

напоителна система в Дунавски парк – гр. Силистра“ в ПИ № 

66425.500.7020 по КККР на гр. Силистра, съставляващ УПИ VIза 

озеленяване и общ. обслужване, кв. 1 по плана на гр. Силистра, 

община Силистра –археологическо наблюдение. 

12. „Ателие за рекламни услуги и магазин за промишлени стоки“ в ПИ 

№ 66425.500.3187 по КККР на гр. Силистра, съставляващ УПИ 

XXI3187, кв. 92 по плана на ЦГЧ на гр. Силистра, ул. „Отец Паисий“ 

№ 26 –археологическо наблюдение. 

13. „Двуетажна жилищна сграда, гараж и плътна ограда“ в ПИ № 

66425.500.7354 по КККР на гр. Силистра, община Силистра, 

съставляващ УПИ VIII3842, кв. 73 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, 

ул. „Генерал Заимов“ № 9 –археологическо наблюдение. 

14. „Изграждане на достъпна градска среда, чрез реконструкция и 

рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“, зона на 

интервенция 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа 

на ул. 10. „Симеон Велики“ и прилежащите тротоари и зелени 

площи“ –археологическо наблюдение. 

15. „Жилищна сграда“ в ПИ № 66425.500.2415 по КККР на гр. 

Силистра, съставляващ УПИ XVIII2415, кв. 28Б, гр. Силистра, ул. 

„София“ № 61 –археологическо наблюдение. 

16. Археологическо наблюдение по Газопреносна мрежа – Силистра. 

17. Археологическо наблюдение по ул. „П. Вичев“,  № 32 
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18.  Археологическо наблюдение по ул. „Ст. Кардажа“, № 8 

19. Археологическо наблюдение по ул. „Райна княгиня“. 

20. Археологическо наблюдение по изкопи на кабелен оператор. 

21. Археологическо наблюдение по ул. „Добрич № 2“. 

Българо-френско-канадска археологическа експедиция в НАР „ Римо-

византийски град Залдапа” - /проф. д.и.н Г. Атанасов, Кр. Михайлов, К. 

Димов/ 

          Отдел „Етнография“ 

Изследвания върху народната култура на преселниците от 

Провадийския сърт и движението им към Добруджа. 

 

IV. Участие на музейните специалисти в конференции и форуми 

1. Конференции 

 

Николай Тодоров 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема: Категорията erbab-I ziraat и аграрната градска икономика през 40-те 

години на XIX в. по данни от теметтуат дефтерите. I. Тулча 

COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET 

OTTOMANES 

CIEPO-23, Sofia, Bulgaria, 11-15 September 2018 

Тема: Traders on  the Lower Danube – Socio - Economic Characteristics of 

the Commercial Class in Tulcea according to data of  Temettuat Defters. 

Международна конференция: „Институциите и българското 

стопанско-историческо развитие“ – Център за стопанско-икономически 

изследвания, Икономически университет – гр. Варна – 29 септември – 30 

септември 2018 г.  

Тема: „Ний и да живейме под влиянието на назърина, но все таки 

много ни закриля стопанинът на чифлика“ – Балчо Нейков и добруджанските 

чифлици на Еюб паша/.  

51-th International Scientific Session PONTICA – Museum for National 

History and Archaeology – Constanta – 3-5 october 2018   

Тема: Traders on  the Lower Danube – Socio - Economic Characteristics of 

the Commercial Class in Tulcea according to data of  Temettuat Defters. 

 

Наталия Симеонова 

Шестата национална конференция по история, археология и културен 

туризъм „България и българите: бит, душевност, национална идентичност“, 

организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”  
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Тема: „Разколът в Околийския комитет на БКП – Силистра и борбата 

за власт (1948 – 1958)“, 24 – 26 април 2018 г. 

 

Светлана Ганчева 

51-th International Scientific Session PONTICA – Museum for National 

History and Archaeology – Constanta – 3-5 october 2018 

Тема: Милиарна колона на император Траян Деций от Дуросторум. 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема:  „Топографията на античния Дуросторум“ 

 

Георги Атанасов 

51-th International Scientific Session PONTICA – Museum for National 

History and Archaeology – Constanta – 3-5 october 2018 

Тема: La résidence épiscopale à proximité de la cathédrale de la ville 

romano-byzantine de Zaldapa dans la province de Scythie. 

Международна конференция на университета в Страсбург в Синай-

Етипет „Монашески практики в зората на християнството”. 

Тема: Les monastères rupestres V-VI s. le long de la rivière Sucha, dans le 

region de Dobrudja de Sud . 

Международна конференция „Симеонова България в историята на 

европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой”.  

Тема: Човешкият потенциал на цар Симеон Велики за водене на войни. 

Славяни, имигранти, съюзници. В. Търново. 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема: „Демографските биоритми на Добруджа”. 

Конференция:  20 години Градски музей- Дулово.  

Тема: „Към историята и археологията на Дуловския край”. 

Конференция в чест на „Победата на Тервел през 718 г.” в гр. Плиска. 

Тема:  ” Кан Тервел – Щит на Европа”. 

Международна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д-р 

Пламен Павлов. В. Търново 2018. 

Тема: Още веднъж за датировката, принадлежността и 

идентифицирането на крепостта Пъкуюл луй Соаре и пристанището. 

Шеста национална конференция „Пътуване към България” Шумен, 24 -26 

април 2018 с Тема: Свети мощи, крипти и синтрони в църквите на Мизия и 

Скития през V-VІ и ІХ-ХІ в. м май. 
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Калоян Димов 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема: Венециански монети от фонда на РИМ-Силистра. 

Кристиан Михаилов 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема: "Историческа топография на средновековния Дръстър". 

 

Вера Милева 

Кръгла маса „Силистра и Добруджа – време и пространство“, 5-6 юли 

2018 г., посветена на 120 години от създаването на РИМ-Силистра. 

Тема: Силистренските родове 

Научна конференция „Добруджа в края на първата световна война“ в 

гр. Добрич. 

Тема: „Матей Рибаров и неговото семейство – личното в хаоса на 

войната“. 

 

2. Музейни форуми 

Третата национална среща „Музеи и общини“ на 29 и 30 март в гр. 

Банско – организатори – Институт за приложна музеология, Музеен комплекс 

– Банско и Исторически музей – Попово. – Н. Тодоров, Св. Ганчева, Ив. 

Николова 
Работна среща с обсъждане за бъдещето развитие Археологическа карта на 

България – Национален археологически институт с музей при БАН)  /Кр. 

Михайлов/ 

Шеста среща „Кръг с децата” – Разград 8 юни – 10 юни 2018 г. – М. 

Ганчева 
Обучение за водещи на групи - Велико Търново, ноември 2018 г.- април 

2019 г. – М. Ганчева 

Среща-обучение на музейните специалисти за работа с публики в 

Музейко – София 26 ноември 2018 г. – М. Ганчева 

Първи „Салон на Музеите“ в гр. София, организиран от Национален 

дворец на културата, част от официалната национална културна програма на 

Българското председателство, одобрен от Национален фонд „Култура” към 

Министерство на културата. – М. Миланова, М. Ганчева, Ив. Николова, Д. 

Драгостинова, В. Милева, Кр. Михайлов 

Общо събрание на „Център за стопанско – исторически изследвания“ – Н. 

Тодоров, Св. Ганчева /членове на ЦСИИ/ 
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V. Публикации 

Монографии: 

Н. Симеонова. „Пресеченият път на свободата. Силистра 1940 – 

1947“. Силистра, 2018. 

Г. Атанасов. Кан Тервел – спасителят на древна Европа. Kan Tervel the 

Saviour of Medieval Europe. София, 2018, 196 стр. 

Към археологията и ранната история на Дуловския край. Силистра, 

2018, 120 стр. 

Статии и студии: 

Тодоров, Н.  

Професионална структура на тулчанското население през 40-те години 

на XIX в. /по данни от теметтуат дефтерите/.- Сб. „Разнообразието в 

българското стопанско-историческо развитие“, Варна., 2018. 

„И затова се изселили от Русия и се върнали пак в Турско, защото съвсем 

свобода и мир станал“ – към демографската и стопанска  история на Северна 

Добруджа.- В: Сборник в чест на проф.д-р Кр. Мутафова, В. Търново, 2018 

 

Симеонова, Н. „Жп линията Самуил – Силистра – необмислен 

държавен проект и тегоба за населението (1946 – 1952)” – В: Светът на 

българина през ХХ век. С., 2018, с. 251 – 267. 

„Силистренското градско общество и червеноармейските окупационни 

части“ от участие в Международната научна конференция „Война и 

общество”, организирана от ШУ „Епископ Константин Преславски”  

Ганчева, Св.  
Топография на античния Дуросторум. 

Атанасов, Г. 

On the initial date of Păcuiul lui Soare Fortress and the harbour(Unjustified 

hypotheses about the Roman castellum, “the Glorious Home on the Danube”, the 

Bulgarian Admiralty, the disputable Vicina or Glavinitsa?). – Archaeologica 

Bulgarica, 4, 2018 В предпечат /реферирано по СКОПУС издание/ 

Бронзова матрица с Архангел Михаил от ХІ в. до катедралната църква на 

Дръстър /Силистра (Към архангелската иконография). Сборник в чест 70 

години проф. д.и.н. Ив. Йорданов. 

Археологически свидетелства за проникването на кирилометодиевото дело в 

Североизточна България. – В: Търновска книжовна школа, 11, 2018 /под 

печат/ 

Михайлов, Кр.  

Аtanasov, G. / Mihaylov, K.: Contributions to the Late Antique Fortification 

of Durostorum (Silistra): An Attempt at Reconstruction. Addenda et corrigenda. 

Archaeologia Bulgarica, XXII, 1, 2018. 
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Димов, К.  

Г. Атанасов, К. Димов. Отново за датировката и произхода на пафтите – 

corrigenda et addenda (по повод колекция в Дуловския музей от с. Окорш, 

Силистренско). – В: Годишник на исторически факултет на 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, I (XXXIII), 2017, 

581-594. 

К. Димов. Началото на машинното монетосечене в Османската 

империя. – В: Добри практики. Иновативни форми за опазване на културното 

наследство. Силистра, 2018, 89-91. 

К. Димов. Четвърт талери на Сигизмунд III Ваза. – Реверс, 1, 2018, 8-12. 

К. Димов. Анкирският паметник като извор за паричната циркулация по 

времето на Октавиан Август. – Реверс, 1, 2018, 26-32. 

К. Димов. Колективна монетна находка от с. Гарван, Силистренско. – 

Българска наука, 111, 2018, 53-55. 

К. Димов. Дубровнишки грош от накит от с. Софрониево. – Българска 

наука (под печат). 

К. Димов. Разпръсната колективна монетна находка с дубровнишки 

талери от с. Чомаковци. – Журнал за исторически и археологически 

изследвания, 1, 2018, 127-128. 

 

VI. Популяризаторска дейност 

1. Участия в културни мероприятия 

33 поход „По стъпките на Таньо войвода“ – 30 май – 2 юни 2018 г. 

организиран от КПД „Родно Лудогорие“. /Н. Тодоров, Св. Ганчева/ 

Реч по повод 22 септември – Съединението на Княжество България с Източна 

Румелия – Н. Симеонова 

Реч на 1 октомври – Присъединяването на Южна Добруджа към Отечеството 

– В. Милева. 

2. Статии и интервюта в централни издания и медии. 

Образователна дейност. 

Георги Атанасов 

Интервюта по БНР – Хоризонт за честванията за Тервел и българо-

френския проект Залдапа, 3 включвания по радио Фокус, 4 включвания по 

радио Шумен, 1 включване по радио Варна, 1 интервю по тел. СКАТ, 1 

включване по БНТ – „Вяра и общество” с Г. Благоев, 2 включвания по радио 

„Дарик – филиал Добрич”, интервюта във в. 168 часа /сп. Космос/, в. 

Стандарт, в. Бряг, в. Добруджанска трибуна.   

Участие в научнопопулярен филм на телевизия БТВ „Съкровищата на 

България” за Дуросторум-Дръстър  и техния регион 
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Участие в 3 научнопопулярни филми по БТВ –ЕКШЪН за паметниците 

и историята на Силистра, Алфатар и светилището до Стрелково 

Публична лекция в гр. Тервел пред градската общественост по повод 

годишнината от победата при Канстантинопол 02.10. 2018 г. 

Участие с постерно пано и презентация „Раннохристиянска Залдапа” на 

Византоложкия конгрес в Белград през юни 2018 г.на тема”Раннохристиянска 

Залдапа” в съавторство с доц. д-р Доминик Моро от университета в гр. Лил, 

Франция. 

М. Ганчева 

Интервю за радио Шумен, във връзка със „Седмица в музея”. 

Интервю за радио Фокус, във връзка със „Седмица в музея” 

М. Миланова. Занятие с ученици от ОУ „Ст. Караджа“, с. Искра – 

„Красотата на добруджанските тъкани“. 

ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра – История на Етнографския музей. 

В. Аврамов. с клуб „Млади възрожденци” към училище”Св.св Кирил и 

Методий”. 

Цикъл от лекции съвместно с Военно окръжие по НВО. 

VII. Издателска и редакторска дейност 

Св. Ганчева. Научен секретар и редактор – сб. „Добруджа” 33.Г. 

Атанасов. Редакторска работа по Сб. Добруджа. Г. Атанасов. Редакторска 

работа по Сб. Плиска-Мадара-Преслав т. 18. Член на редколегия 

Г. Атанасов. Редакторска работа по Сб. Stratum plus – St. Petetburg-

Cisinev. Член на редколегия. 

VІІІ. Проектна дейност 

Ив. Николова, Св. Ганчева, Н. Тодоров, Г. Атанасов 

 „Живи, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния 

регион на долното течение на река Дунав“ с водещ партньор – Русенски 

университет и партньори – РИМ – Русе, РИМ – Силистра, Музей „Долен 

Дунав“ – Кълъраш и Регионален музей „Железни врата“ – Турну Северин.М. 

Ганчева, Ив. Николова, Н. Тодоров, Св. Ганчева„Оборудване на учебно 

ателие за провеждане на неформални обучителни занятия“ - искане за 

частично финансиране от Министерство на културата в областта на 

движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства. 

3.3.Художествената галерия е провела над 60 културни прояви –  

изложби, тържествени церемонии,  концерти, презентации, училищни изяви, 

представяне на книги, европейска нощ на музеите, лекции и делови срещи. 
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По инициатива на Художествена галерия е проведена изложба на  

силистренски художници- покойници през месец юни, преминала при голям 

интерес. 

През септември месец по повод Кръстовден и празник на гр. Силистра, 

пред сградата на Художествената галерия е открита скулптурна композиция 

на силистренския художник Бедиг Бедросян от изтъкнатия български 

скулптор - проф. Георги Чапкънов, като успоредно с това е открита камерна 

изложба с техни творби в 12-та и 13-та зала на галерията. Във връзка с 

монтирането на скулптурната композиция пред сградата е поставено видео 

наблюдение и осветление.  

Благодарение на добрите  практики и добри отношения с други галерии 

от страната, Художествената галерия успя да привлече редица важни 

гостуващи изложби от изтъкнати български класици.  Една от значимите  

гостуващи изложби, е предоставена от Художествен галерия „Илия Бешков”, 

гр. Плевен – „Златните страници на българската илюстрация”,  от 

Художествена галерия – Стара Загора и Художествена галерия – Казанлък с 

творби на Никола Кожухаров, открита от  директора на галерията от гр. 

Стара Загора, проф. Марин Добрев – изкуствовед. 

Ежегодно проявите в галерията продължават да се увеличават,  особено 

голям е интересът към зала 13.  

Екипът  работи за привличането на  младите хора в галерията -прави 

срещи с директорите на училищата и преподаватели, за търсене на съвместни 

методи за работа.  В тази връзка са  закупени 15 бр. стативи за провеждане на 

открити уроци по изобразително изкуство в галерията, както и  провеждане 

на  курс по рисуване, ръководен от специалист от галерията. 

За следващата календарна година Галерията планира значими 

гостуващи изложби, създаване на колекция от собствения фонд на творби, 

представящи характерните за нашия край пейзажи и портрети, която да бъде 

обменна.  

Художествена галерия – Силистра е притежател на много богат фонд от 

творби на класически художници. Голяма част от фонда има нужда от 

реставрация, включваща подмяна на външни и вътрешни рамки, счупени 

стъкла на гравюри, подмяна на паспартута и етикети и др.. През 2018 г. са 

закупени  влагомери за фондохранилищата, но една от причините за лошото 

състояние на творбите е липсата на отопление. 

3.4.Природонаучен музей –Биосферен парк Сребърна 
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1. Събирателна дейност. Видео наблюдението представя пеликанската 

колония по атрактивен начин, от момента в който пристигнат до 

отпътуването им за зимуване. 

2. Фондова дейност: 

 2.1. Поддържане на фондохранилището.  

2.2. витрините  и фондохранилището на музея се обработват периодично с 

репеленти и инсектициди , както се налага по план- зима-1 път месечно, лято- 

2 пъти месечно.  

 2.3. по план се провеждат инвентаризации. 

3. Експозиционна дейност: 

 3.1. в списание „Туризъм и отдих” през 2018 година има публикувана 

статия за Биосферен парк „Сребърна”, в есенния брой- на три езика. 

 3.2. през 2018г. посрещане на участниците на Еко- форум  

„СРЕБЪРНА”. 

 

 3.3. Нощта на музеите- проведена традиционно в класически и народен 

стил,  с изпълнение на класическа китара в лицето на дуо „Дуросторум” от гр. 

Силистра и концерт на музикална школа „Великов”- изпълнение на кавали, 

гайди и песни.  

 3.4. 14.09.2018 г.-Кръстовден - Ден на отворени врати.  

Участие  в европейската инициатива за безплатен достъп на гражданите до 

културните институти - 22 септември 2018. 

 3.5. Изработени бяха и предложени безплатно плакати за учебни 

заведения, детски градини, читалища и други групи. Изработен беше печат и 

използван в чест на годишнините- 35г. ПНМ и 70г.- резерват. 

 3.6. Посрещане на гости от чужбина / от фестивали, чествания и др./ 

 3.7. Благотворителна работа  за деца и възрастни в неравностойно 

положение. 

3.8. На 03.10.2018 година се отбелязаха 35 години ПНМ „Сребърна” с 

откриването на фотоизложба под надслов „Сребърна магия”- фоайето на най-

ниското ниво доби привлекателен вид. То се превърна в място за кафе и 

сладка раздумка през горещите летни дни. 

 3.9. Чрез обществена поръчка се извърши ремонт на парапетите отвън, 

изграждане на нов – вътре, както и подмяна на стъклопакетите. През август 

месец лятна буря нанесе щети, които бяха отстранени своевременно, предвид 

големия поток от туристи по време на сезона.  

 3.10. Подготвена и отпечатана книжка за обитателите на Биосферен 

парк «Сребърна» се радва на добър интерес от страна на малки и големи. 

 3.11. На 06-07.10. 2018 г. се проведоха мероприятия,организирани от 

РИОСВ гр. Русе в чест на 70 г. резерват „Сребърна”. ПМ взе активно участие 
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и това начинание- бяха таксувани само възрастните граждани в 

трудоспособна възраст само по 1.00 лв., като всички деца и пенсионери имаха 

свободен достъп до музея. Това бяха два дни на духа и младостта.  

 

4. Научна дейност:  

 4.1. Видовото богатство на територията на резервата и прилежащата 

част на река Дунав е представено от все по- малко птици. 

Тенденцията е намаляване видовия и количествения състав на птиците, 

обитаващи резервата „Сребърна” и участъка от река Дунав. 

 4.2. Беше извършвано ежедневно наблюдение на колонията пеликани 

с цел да бъдат информирани гостите на музея какво се случва там в момента- 

гнездене, мътене, обучение и т.н.. 

 

5. Организационна дейност: 

 5.1. Живо наблюдение на голямата плазма и използване на филма, 

направен от японската телевизия през 2016 г., днес той е преведен със 

субтитри и всеки, който има интерес, може да го гледа. 

 5.2. Поддръжка на паркинга и градината на музея  

5.3.  Медийни изяви- във всички водещи телевизии и агенции - БТВ, 

НОВА, БНТ 1 и БНТ2,ТВ 7, радио Шумен, радио Веселина, Дарик радио, 

агенция Фокус и местната преса. 

 Отчита се Сезон 2018 като много добър. Посетителите си тръгват 

удоволетворени от музея, това може да се провери в книгата за впечатления. 

Отговорна работа по  основни събития за ПНМ- Екофорума, Нощта на музея, 

Дните на отворени врати.  

Посещенията към месец ноември 2018  са: платено- 10 161; безплатно- 

2861; Общо- 13 022. Приходът от такси вход, снимки и беседи е 29 322 лв. 

За сезона Природонаучният музей има 325 работни дни, като средно на 

ден посещението е  повече от 40 гости.  

 

3.5. Общинско кабелно радио „Силистра” – 
         Основната задача на екипа на общинското кабелно радио „Силистра” 

през изминалата 2018 година бе на базата на съществуващите традиции, 

слушателите на радиото да получават навременна актуална информация за 

общественно-политическия живот в града и областта. В унисон с новите 

тенденции и динамиката на времето ,екипът на радиото откри и разработи 

няколко нови акцента в работата си. От 16 ноември 2017 година бе създадена 

фейсбук страница на общинското кабелно радио, която на базата на рейтинга 

на четене от хора на различна възраст се приема добре. Предлаганата 

информация и тематичните рубрики в радиопредаванията са авторски. С цел 
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промяна и подобряване цялостната визия и стил на радиото – приоритет  на 

срещите и разговорите на живо. По този начин се подобри връзката на екипа 

със слушателите. 

       В общо 329 – те предавания през 2018 година, като се има предвид и 

двете следобедни на седмица през годината, гости в студиото са били над 200 

събеседници- хора с различна социална, икономическа и политическа 

принадлежност- политици, общественици, хора на изкуството и културата, 

представители на местната и държавна власти. 

В рамките на поетапната реализация на изготвената по препоръка на 

Общинския съвет цялостна концепция за развитието на радиото в периода 

2017-2020 година бяха въведени и утвърдени нови програмни рубрики, 

свързани  с бита и традициите на Добруджа, с актуални теми на развитието на 

региона и общината. Основният проблем в последните около пет години в 

радиото обаче е липсата на техник по поддръжка на транслационната мрежа. 

След проведена среща с общинското радио  от Разград, срещнахме разбиране 

и  обещание да ни съдействат, както в обмяната на информация, така и в 

техническо отношение. Един от вариантите е предаванията на медията да 

бъдат  в интернет, без това да променя статута на радиото. Вкметството на 

всяко от населените места с помощта на компютър -майка  сигналът ще се 

разпространява по абонатите. Необходимо е обаче да се поднови т.нар. 

„вътрешна мрежа“. Проблем в работата на екипа на радиото не само през 

миналата година е и значително свитият рекламен пазар. Въпреки 

създадените нови и възобновени стари контакти с представители на бизнеса, 

това рефлектира върху приходната част на медията.    

 

3.6. Градски духов оркестър – с над 50 концертни прояви, участия в 

ритуали и тържества в Община Силистра и в населени места от областта. 

Превърна се в традиция през летните месеци- всеки четвъртък от 10.00ч.- 

концерти на открито в Дунавския парк. На 11.12.2018г. Градски духов 

оркестър представи празничния си юбилеен концерт по случай 55 години от 

основаването му. 

 

3.7.Ансамбъл „Добруджа” -  популяризира българския танцов и 

песенен фолклор в страната и чужбина с проведени 80 образователни 

концерти в училищата, читалищата на Община Силистра, участия във 

фестивали, културни прояви и самостоятелни концерти.  В самодейните 

формации на ансамбъла участват над 130 танцьори, певци и музиканти от 

всички възрасти. Ансамбълът обединява четири танцови и две вокални 

формации с богат репертоар от етнографските райони на България. През 
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изтеклата 2018 г. Ансамбълът участва в национални и международни 

конкурси и фестивали и завоюва отличия и награди. По-главните от тях са: 

         - Специална Награда от Международния Фестивал в Охрид. 

-Първо място от конкурса “ Черноморски перли “ на Фондация Нестия 

в Албена. 

 -Второ място от Международния конкурс “ Море от ритми “  в Балчик  

и  много дипломи за участие  от различните  изяви; 

- Участие и отлично представяне в Първия Добруджански събор «Мило ми е 

мамо, драго ми е татко» в град Лерида /Лейда/, Испания, 27-30 септември 

2018 г. 

 

3.8.Драматично-куклен театър - Силистра – държавен културен 

институт с репертоар. Партньорство с Община Силистра при подготовка на 

празнични програми и тържества от календара на културни прояви. 

Откупуват се представления за деца и възрастни на ДКТ – Силистра – 

подарък за децата и жителите на града.Поддръжката и ползването на 

голямата сграда на театъра се осъществява от Община Силистра. Залата се 

предоставя за концерти, театрални спектакли и прояви, съгласно  Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в 

Община Силистра. 

 

3.9. Провеждане на инициативата «Ден на отворените врати» по 

време на Празника на Силистра – Кръстовден и в Европейските дни на 

наследството в Археологически музей, Художествена галерия, 

Природонаучен музей  

 

3.10. Активен маркетинг за споделяне на културното наследство на 

Силистра. Продължава работата по реставрация и консервация, експониране 

и социализиране на културното материално наследство с научна, 

археологическа и културна стойност; 

- Активен маркетинг и реклама за популяризиране на града ни като 

привлекателно място за отдих и забавления, като дестинация за културен, 

фестивален, екологичен, религиозен и други видове туризъм; 

- Общност от „Посланици- силистренци” - успели наши съграждани и 

приятели на града, които чрез своята дейност допринасят за положителния 

имидж на Силистра в България и чужбина; 

- Създаване на комплексен туристически продукт на културно-

историческо наследство, в който да се интегрират всички културни ценности. 
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4. Народните читалища в Община Силистра – партньори на 

Община Силистра за закрила и развитие на културата 

В Община Силистра народните читалища /23 на брой/ развиват дейност в 

населените места, съхраняват традициите и реализират разнообразни 

културни прояви и проекти. Те работят като културно-информационни 

центрове за жителите на населените места. 

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на 

читалищата в Община Силистра през 2018 г. бе в размер на 427 125.00 лева, 

при 51 субсидирани бройки от държавния бюджет, като стандартът за една 

субсидирана бройка е 8 375 лева. Субсидиите се разпределят  при стриктно 

спазване на чл. 23 от Закона за народните читалища и изработен от 

Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите и 

НСОРБ „Механизъм за разпределение на годишната субсидия за 

читалищата”. 

Община Силистра се отличава с  развита културна инфраструктура и с 

фестивални прояви, за които съществен е приносът на народните читалища 

на територията на общината. Те активно работят за съхранение и развитие на 

духовните ценности, за изпълнение на дейностите от Общинския културен 

календар, като устойчив фактор за развитие на местните общности.  

Активно е взаимодействието на Община Силистра с народните читалища, 

които участват във всички общински културни прояви. Те представят своята 

дейност и културни продукти на национални и международни фестивали и са 

носители на много отличия.   

Общинският съвет утвърди Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Силистра през 2018 г. 

Ежегодно се провежда среща на ръководството на Община Силистра с 

представителите на читалищата по повод 1 март – Ден на любителското 

художествено творчество. Инициативата е под егидата на кмета на Община 

Силистра - израз на уважение, добри взаимоотношения и сътрудничество в 

областта на културата, за съхранение на българските народни обичаи и 

традиции. 

 

5. Прояви, свързани с интеграционните процеси в сферата на 

културата  

През 2018 г. тематично се реализираха прояви и дейности, свързани с 

интеграционните политики, популяризиране специфичната култура на 

отделните етнически общности и опознаване на различията. Такива са: 

- Както всяка година и през 2018 г. по традиция през месец февруари бе 

обявен ежегодният ученически конкурс за рисунка и есе „Дъга на 

толерантността”. Той се организира от Община Силистра и Общинския съвет 
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за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община 

Силистра. Конкурсът се проведе за девета поредна година и се организира от 

Община Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси – Силистра. Идеята на конкурса е да провокира 

мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за 

културата, нравите и бита на отделните етноси в България. Темата за рисунка 

през настоящата година бе: „Празниците на етносите в нашия край”, а за есе 

или разказ: „Светът на етносите – познат и непознат”.  

Близо 80 деца от Силистренска област и страната от 1-ви до 12 клас 

представиха  чрез изкуството своето виждане и разбиране за толерантност, 

търпимост и приятелство. 

- През 2018 г. на Велики четвъртък се реализира проява, посветена на 

Великден по време, на която бе отбелязан и 8 април - Международен ден на 

ромите. Обединени под мотото „Слънцето свети за всички”, в центъра на 

село Бабук, деца от селото, ученици от село Калипетрово и гост-изпълнители 

от град Силистра отбелязаха събитието с богата програма. Организатори бяха 

Община Силистра, Общинският съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси към Община Силистра, Кметство Бабук и Народно 

читалище „Дочо Михайлов” - село Бабук.  

В програмата участваха самодейни групи към НЧ „Дочо Михайлов 

1906”, деца от детската градина „Здравец“ в с. Бабук, както и ученици от ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – село Калипетрово. Гост- изпълнители бяха 

Балет „Лиденс” към НЧ „Доростол 1870”, град Силистра с ръководител 

Лидия Маркарян.  

Програмата включваше ателиета за боядисване на яйца, рисунка на 

асфалт, викторина с въпроси за Великден и празниците около него, 

викторина за ромския празник. Представена бе презентация за Великден, а 

участниците в концертната програма обогатиха празника с изпълнения на 

стихотворения, песни и танци за Великден и 8-ми април - Международния 

ден на ромите. Община Силистра изненада всички участници с много 

подаръци и приятни изненади. 

- Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра организира 

турнир по народна топка за ученици,  посветен на 16 ноември – 

Международен ден на толерантността. Състезателите бяха от 4 и 5 клас на 

Основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ в селата Калипетрово и 

Брадвари, Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Проф. 

Иширково и ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра.  

Проявата е част  от заложените за 2018 г. инициативи в Плана за 

подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за периода 2015 
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– 2020 г. Целта на турнира  е  чрез спорт да бъде повишена културата на 

подрастващите срещу агресията, насилието, нетолерантността и за 

стимулиране  развитието на състезателния им дух, екипност и 

разбирателство.  

За всички участници Община Силистра осигури подаръци и лакомства.  

 - За четвърта поредна година в село Брадвари, община Силистра бе 

отбелязан традиционният пролетен празник на алианите "Невруз". Той се 

проведе на 17 март 2018 г. в Салона на читалището в село Брадвари. 

Проявата се организира от Община Силистра и Общинския съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община 

Силистра, Народно читалище „Заря 1957” - село Брадвари и СНЦ „Джем” – 

село Брадвари. 

Своя поздрав към всички гости и жители на селото с изпълнения на 

български народни танци отправи Детски състав „Брадварци” към Народно 

читалище „Заря 1957” - село Брадвари. 

 В програмата участваха  състави от селата Черник и Водно - община 

Дулово и село Брадвари, които представиха танци и песни, характерни за 

алианите. Поздрав към всички бе отправен от музиканти на традиционния за 

алианите инструмент саз от градовете Ескишехир и Истанбул – Турция. Те  

изпълниха т. нар. «нефеси» - песни, възпяващи алианските пророци. 

Ритуалният танц «Семах» представи Женската фолклорна група при Народно 

читалище „Заря 1957” - село Брадвари. 

 - Проведе се традиционната викторина на тема: “Какво знаем за Таньо 

войвода?” и организиране на четиридневен поход “По стъпките на Таньо 

войвода”. На 30 май 2018 година стартира 33-ия Национален ученически 

поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, който се организира от 

КПД „Родно Лудогорие” с председател д-р Анатолий Кънев. За 17-та поред 

година Община Силистра съдейства за участието на ученици и учители от 

общината в проявата.  

 Походът се провежда под патронажа на МОН и президента на 

Република България и се осъществява с помощта на  общините и музеите на 

градовете Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово.  

 В похода през настоящата година участваха акад. Васил Гюзелев, акад. 

Георги Марков, акад. Константин Косев и проф. Христо Матанов, като 

научни консултанти. В част от мероприятията се включи Теодосий Спасов и 

неговата група. 

 От Силистра участваха млади хора, успешно представили се в 

тазгодишната викторина-конкурс от СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Силистра и ПЗГ 

„Добруджа” – Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, както и 

учители и музейни специалисти от РИМ - Силистра.  
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- През тази година традиционно бе обявена викторина “По пътя на 

Шейх Бедреддин”, във връзка с Международния ден на толерантността, като 

крайния срок е 24.12.2018г. Отличените ученици ще бъдат обявени през 

месец февруари 2019 г. 

- Всички читалища на територията на Община Силистра реализираха 

поредица от прояви, свързани с религиозните празници на 

вероизповеданията, както и с културата на първо място на българите, така и с 

тази на отделни етнически общности, характерни за нашия регион.  

- Издирват се и се създават етнографски сбирки в читалищата на селата 

Бабук, Иширково, Брадвари, Смилец, Йорданово и Калипетрово, Регионален 

исторически музей – Силистра в партньорство с Община Силистра; 

- Песни и танци от фолклора на етносите са включени в репертоарите 

на Фолклорния ансамбъл „Добруджа” и любителските  читалищни 

художествени състави; 

- Реализират се съвместни проекти  с читалища, НПО, училища и 

доброволци в сферата на мултикултурното общуване и опознаване културата 

на отделните етнически общности. 

Периодично Община Силистра, дирекция „Хуманитарни дейности”, 

отдел „Култура” съдейства, както финансово, така и организационно за 

реализирането на представяния на нови книги и автори, тематични изложби, 

ученически инициативи и прояви на културни институти, творчески, 

музикални, певчески и танцови формации, в това число на такива от различни 

етнически общности.  
 

 

 

 

           

 


