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ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 
ОТДЕЛ „КУЛТУРА” - ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. 

 
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   
 

 
 1. Богат и разнообразен културен календар през 2019 г., 
иновативни културни събития и равнопоставен достъп  до  културни 
продукти.  
 

Инициативи, събития и културни прояви, посветени на: 
 

140 години от свикването на Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция. 

180 години от създаването на фотографията в България. 
125 години от издаването в Силистра на първото музикално списание 

„Кавал“. 
195 години от издаването на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон. 
1155 години от покръстването на българите /864 г./ 
140 години Български пощенски съобщения. 

 
Осъществени цели: 
- Иновативни културни събития и равнопоставен достъп  до  културни 

продукти;  
- 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 
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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: 
 

- XXІV  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 8 до 12 юли 2019 г., с 
подкрепата на Министерството на културата.  
 През 2019 година Международният детски танцов фестивал 
„Утрешният мир започва с днешното приятелство“  стана член на  CIOFF 
България и  на Международния Съвет CIOFF.  
 С членството в CIOFF® България, детският фестивал е включен в 
Световния календар на CIOFF® и популяризиран по света. Осъществява се 
международен обмен на фолклорни групи, с което  се предава културното 
наследство на деца и младежи. 

В богатата фестивална програма  участваха  детски формации от 
Силистра и чужбина: Фолклорен състав «Шинава» от град Снина – Словакия; 
Ансамбъл «Уреки-Алило» от град Уреки – Грузия; формация «Юни» от 
побратимения на Силистра руски град Ржев; художествен колектив 
«Бокрета» от гр. Рацкеве – Унгария.   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», танцова формация „Гребенци” при НЧ 
„Дръстър-2012” и танцова формация „Ел Форс” /НЧ „Дръстър- 2012”/. По 
време на фестивала над 400 деца изявиха своя талант в богата съпътстваща 
програма: дефилета, ателиета за разучаване на танци, конкурс „Мис и мистър 
фестивал”, детски пленер, фестивална дискотека, среща с кмета на Община 
Силистра. Фестивалните концерти обогатиха културния живот на Силистра и 
бяха посрещнати с голям интерес от жители и гости. 

-  16-ти Летен европейски университет – 30 юли – 1 август 2019 г. 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 
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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 – преподавател в 
университета в Ница, Франция.В рамките на международната проява градът 
ни е обявен за лятна европейска столица на България.  

- Седми кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в Сребърна – 
организиран от Община Силистра, кметство с. Сребърна и НЧ „Възраждане – 
1940” с участници от България и Румъния, с приготвени ястия по автентични 
народни рецепти, с етнощандове и богата фестивална програма: 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 64-та Международна гребна регата по Река Дунав – 
ТИД в с. Ветрен, Община Силистра, 24 август 2019 г. 

Творчески лагер - пленер   по проект „Развитие на общия туризъм и 
възстановяване на културното наследство", проектен код ROBG-491, 
финансиранпо програма Interreg V A Румъния-България 2014-2020 г.”, 
проведен в района на Природонаучния музей "Сребърна", разположен на 
територията на Природен резерват "Сребърна", включен в програмата на  
ЮНЕСКО, с участието на художници от България /Силистра и София/ и 
Румъния - 26.08.2019 – 02.09.2019 г. Участие на 10 художници от Силистра и 
Кълъраш.С изложби на създадените по време на пленера произведения в 
Художественна галерия – Силистра и в музея на Долен Дунав – Кълъраш, 
Румъния. 
 

 
1.1.2.Национални културни прояви: 
 
- Осемнадесети Национален конкурс за поезия „Любовта е 

пиянство или пиянство от любов - под егидата на кмета на Община 
Силистра. Първа награда получи русенската поетеса Петя Павлова. Нейни 
подгласнички са Рени Митева от Мездра и Радка Илчева от Бургас. Наградата 
на литературното сдружение "Реката и приятели" получи Владимира 
Христова от Мездра. Творческа среща с Ивелина Радионова – председател на 
жури, поетеса и белетрист. 

- Четиринадесети национален фестивал на кукерите – с. 
Калипетрово, 30 март 2019 г. 
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- ХІ Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” 

в с. Сребърна, проведен на 11 и 12 май 2019 г.; 
-   Шести  Национален фестивал на руската поезия, песен и танц- 

областен етап, проведен със съдействието на Община Силистра на 11 май 
2019 г. 

- Традиционен национален 35-ти поход „По стъпките на четата на 
Таньо войвода” – 30 май- 2 юни 2019 г. 

- Фестивал на китарата «Дунавски струни» -  21-23 юни 2019 г.  
Партньор на Община Силистра е Сдружението с нестопанска цел 

„Дунавски струни” с председател Виктория Цветкова. Фестивалът е с 
конкурсен характер. С участието на група: “Del Padre”, рецитал на Дарко 
Багески /Македония/; концерт класическа китара - рецитал на Виктория 
Цветкова и Велико Великов (кавал), концерт  на група „Фанданго”. С голям 
успех преминаха майсторските класове- отдел класическа китара и отдел 
електрическа китара, награждаването и галаконцерта – класическа китара.  

- Първи национален конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен „Дунавски звезди – Силистра 2019”. Организатори - Община 
Силистрa и SENSEMUSIC с популярния изпълнител Йордан Марков – 9, 10 и 
11 септември 2019 г. в Празничната программа на Община Силистра; 

- XІX Национален фестивал на старата градска песен „Дунавски 
спомени” – Силистра, проведен на 1 октомври 2019 г. с участието на 
формации от Силистра, Главиница, гр. Бяла и с. Здравец, Варненска област, 
Бяла, Русенска област. 
 - Национална информационно-комуникационна кампания „Бъди 
войник“ на Министерството на отбраната, съвместно с Община 
Силистра – 9 октомври 2019 г. - Статичен показ на въоръжение и 
оборудване на Сухопътните войски, 68-ма бригада „Специални сили” и 
служба „Военна полиция”; Информационна борса за набиране на кандидати 
за военна служба в Българската армия; Концерт на Представителния 
ансамбъл на Въоръжените сили и Представителния духов оркестър на 
Военноморските сили - с участието на Силистренските  формации:  
„Музикална школа Великов” при НЧ «Дръстър-2012» , Камерна гайдарска 
група „Чавдарчета”, Музикална студия „До Ре Ми” и Фолклорен ансамбъл 
„Добруджа” 
 

1.1.3.Регионални културни прояви:  
 
- Четиридесет и четвърти празник на кукерите и маските – 

Айдемир; 
- Пети регионален събор на алианите „Невруз” в село Брадвари; 
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Фолклорен фестивал „Вдъхновени от песните на Георги Жеков” – 15 
юни 2019 г.  

- Празник на динения маджун – 25 август 2019 г. в с. Смилец - 
богата програма  и нициативи: - Работилница за динен маджун; "От 
бабината баница по-сладка няма"- ателие за домашна баница на пещ, ателие 
за динени фантазии; Атрактивно ревю на народни носии и накити- 
представено от деца; конкурсна и фолклорна программа; Дегустация на 
баница и караомурски маджун; 

- Празник  в с. Богорово „Край чешмата, под липите”;  
- Четвърти фолклорен събор „На мегдана, край чешмата в село 

Бръчма” 
- Десети юбилеен събор „Иширково пее и танцува”; 
- V-ти фолклорен събор „Срацимир към корените“; 
- Празник „Пъстра добруджанска трапеза” в с. Полк. Ламбриново с 

изложба на ястия и даровете на добруджанската земя 
- ІX Фолклорен празник „Земята и хората” в с. Бабук  

 
1.1.4.Общински културни прояви: 
 
- Осъществяване на тематичните програми: „Пред олтара на 

свободата”, посветена на 10-ти февруари – 141 години от Освобождението на 
Силистра; 19 февруари – възпоменателна проява за отбелязване на 146-
годишнината от  гибелта на Апостола на свободата Васил Левски; Творческа 
среща с председателите на народните   читалища в Община Силистра по 
повод 1-ви март - Ден на самодееца и любителското художествено 
творчество; 

- „Да развеем българското знаме!“- инициатива на Община 
Силистра, посветена на Трети март. 

Тържествена церемония на Националния празник Трети март – 141 
години от 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. В 
тържествения ритуал на 3 март 2019 г. участваха: Музикална школа 
„Великов“ към НЧ „Дръстър 2012“ с ръководител Велико Великов; Габриела 
Гочева от ОУ „Иван Вазов“ със стихотворението „България“; Трио „Елмина“ 
с ръководител Лилия Тодорова и Градски духов оркестър; 
Тържества в с. Калипетрово – пред паметната плоча на опълченците и 
митинг-заря в с. Айдемир, организиран от НЧ «П. Хилендарски – 2006». 
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26 март 2019 г.  

- Изложба по повод 140 години от Учредителното Събрание на 
Република България, приело Търновската конституция и възстановило 
България като самостоятелна държава на картата на Европа – в Художествена 
галерия – Силистра;  

- Пета филателна изложба на Филателно дружество  „Димитър 
Дончев” – „Силистра  2019г. – 140 г. Български пощенски съобщения, 
българска пощенска марка и ПТТ станция Силистра – 11 април 2019 г.; 

- 151г. от рождението на патрона на селото проф. Анастас  
Иширков;  

- 16 април 2019 г. - НЧ „Пробуда - 1940“ с. Калипетрово, в двора на 
православен храм „Св. ВМЧК Димитрий” - Традиционен Лазарски събор с  
участие на лазарски групи от региона; 

- 21 април – Цветница  „Пролетни игри и песни” – традиционен 
общински преглед на читалищните художествени състави на различните 
етноси. В прегледа участваха  народните читалища с над 35 художествени 
колектива и 500 самодейци от Община Силистра. Те представиха културното 
многообразие и традиции с интересна програма на всички художествени 
формации от народните читалища; 

- „ Сърдитият заек“ – театрална игра на Драматично- куклен театър – 
Силистра. Подарък от Община Силистра за децата по случай великденските 
празници 

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, 74 години от края на Втората световна 
война; Тържество „Висините човешки“,  посветено на Св. Св. Кирил и 
Методий и на българския учител- Клуб на учителя пенсионер «Иван Байчев»; 

- 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, директори на учебни заведения и ръководители на културни 
институти;1 юни – Международен ден на детето -  Празник „Чудесата на 
децата” с участието на Центъра за музика и изкуство „Мегатон” и 
илюзиониста Арсен; Концерт с участието на Музикална студия „До Ре Ми” и 
Център за музика и изкуство „Мегатон”, Дичо, Теди Кацарова и Бенд, водещ 
Наско от БГ Радио и Djane Monique с лазерно шоу „Мечта за дете – кампания 
роди дете в България!” с партньорството на Община Силистра; Детски 
празник „В света на приключението” - организатор Клуб „Изследовател” към 
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ЦАСД, с партньорството на Община Силистра, учебни заведения и 
институции;  

- Тържествено отбелязване на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за 
свободата и независимостта на България пред паметника на Стефан Караджа; 

- «Хоризонти вчера – хоризонти днес» - 60 години организирана 
експертно-консултантска дейност на Регионална библиотека „Партений 
Павлович” в област Силистра” - юбилейна регионална конференция; 

- Празник „Песни за река Дунав и морето“, посветен на 
Международен ден на река Дунав 29 юни - в изпълнение на 
Комуникационна стратегия на Република България- национална програма 
2019, приоритет 2 , дейност 2 (културно многообразие, превенция на 
омразата, 76 г. от спасението на българските евреи), със съдействието на 
Областна администрация Силистра. Участници: художествени формации 
при НЧ”Доростол-1870”  / Смесен хор „Седянка“, групи за стари градски 
песни,ВГ „Интер“, народен оркестър, балет „Лиденс“ /; Стоян Дечев и Григор 
Шопов, патриотичен клуб  СУ „Никола Вапцаров“ и други художествени 
групи; 1- 5 юли 2019 г.  „ Хоризонти вчера - хоризонти днес“-  изложба 
библиотечни постери на тема: „Регионална библиотека „Партений Павлович“ 
и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране 
на националните политики на Министерството на културата и местната 
власт“,  под егидата на областния управител г-н Ивелин Статев и със 
съдействието на Областна администрация - Силистра, в изпълнение на 
Комуникационната стратегия на Република България в ЕС; 5 юли 2019 г. - 
Изложба на тема „Европейският дух в образователното дело на 
Силистра“(1878-1913) Изложбата е организирана от Учебно-
изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към 
Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и се 
осъществява  със съдействието на Областна администрация Силистра в 
изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България в 
Европейския съюз; Община Силистра, Областна пощенска станция- 
Силистра, Филателно дружество „ Димитър Дончев“ - Валидиране на 
специален плик и печат, във връзка с  отбелязването на 125- годишнината от 
излизането  на първото музикално списание „КАВАЛЪ“ в гр. Силистра – 5 
юли 2019 г.; Тематична  проява: „Каквото съм правил, в полза народу е“, 
посветена на 182г. от рождението на Васил Левски, организирана от Община 
Силистра,  Общински комитет „Васил Левски“ и Общински клуб „Христо 
Ботйов“; 

- Тържествени прояви за отбелязване на Деня на Съединението - 
Тематична проява „В името на святото дело” на Община Силистра и 
Регионален исторически музей – Силистра. Академична среща с проф. д.и.н. 
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Милко Палангурски – зам.-ректор на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” за 
историческото значение на Съединението на България /06.09.1885г./ и на 
Крайовската спогодба /07.09.1940/ за присъединяването на Южна Добруджа 
към Отечеството;  

- Деня на независимостта на България - 22 септември пред 
паметника на Васил Левски;  

- 1 октомври  - Тържествено  отбелязване на 79 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.; 

- Възпоменателна проява на Архангеловден в памет на загиналите 
във войните жители на село Калипетрово пред паметната плоча в 
православния храм „Свети Димитър”;  

- „Една година без д-р Станка Георгиева“ - тематична вечер, 
организирана от Литературно сдружение „Реката и приятели“ в Държавен 
архив – Силистра. 

- Европейска нощ в музеите – 16 май в Археологически музей „Нощ в 
музея“ - Откриване на изложба „Всяко начало е мъчно. Строителите на 
съвременна Силистра 1864 - 1913 г.“. Представяне на монографичното 
изследване на проф. д.и.н. Милко Палангурски „Бащите на Българската 
конституция. Мрежата на националната тъкан“; 18 май - Природонаучен 
музей -  концерт на Ансамбъл „Ритъм“ при НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 
1966“ с ръководител Росен Атанасов; Художествена галерия и Регионален 
исторически музей; 

- Конкурс за деца „Мини Мис и Мини Мистър” в Силистра с 
актрисата Илиана Балийска се проведе на 15 юли 2019 г. в Дунавския парк с 
участието на деца в две възрастови групи – от 3 до 12 години.;  

- Програма с многообразие от културни прояви: „Европейски дни 
на наследството  «Изкуства и развлечение» -  Празнични дни на Силистра - 
Кръстовден” от 1 до 30 септември 2019 г., с кулминация на проявите на 14 
септември – Празник на Силистра /Кръстовден/. Ден на отворените врати в 
Археологически музей, Художествена галерия, Природонаучен музей – 
Сребърна 

- Програма „Празници на българския дух и традиции”, посветени 
на 1 ноември – Ден на народните будители.  
 На тържествена церемония в Драматичния театър грамотата на Община 
Силистра  «Будител на нашето съвремие» бе връчена на Христо Сарафов – 
оперен певец, артист-солист на Националния музикален театър «Стефан 
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Македонски», родом от Калипетрово, за личен принос в духовното развитие 
на общината,  за високи достижения в музикалното изкуство. 

- Програма с разнообразни културни прояви, посветени на 
Рождество Христово и Нова година:  5 декември тържество «Около 
елхата» - прекрасен празник със запалване  на коледната светлина на елхата 
от кмета д-р Юлиян Найденов и децата, празнична программа с огненно шоу 
«Дивинитас», Градски духов оркестър, Вокална студия "До Ре Ми", Трио 
«Елминаподписани от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. 
Обявен конкурс за  коледна украса «Празнична Силистра» . 

- ХХV-ти фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине” 
– Силистра, 2019 г.  в Драматично-куклен театър – Силистра, проведен  на 
14 декември 2019 г.  

С участието на пет коледарски групи: Коледарска група при НЧ 
„Родолюбие – 2006” - с. Айдемир – първо място;  Детска коледарска група 
„Гребенци“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – поощрителна награда; 
Коледарска група при НЧ „Дръстър – 2012“ – град Силистра – второ място; 
Коледарска група  при НЧ ”Иван Вазов -1941” – с. Срацимир – второ място; 
Коледарска Група  при  НЧ “Дочо Михайлов - 1906 с. Бабук – първо място. 

- 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, деца от силистренски 
училища - 1-ви „в” клас и 3-ти „б“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с 
класни ръководители Нина Михайлова и Павлина Андреева,  децата от 4-ти 
„а” клас на СУ „Н. Й. Вапцаров” с класен ръководител Марияна Денева. 

  Вокална школа „Мегатон” с художествен ръководител Миглена 
Илиева и Музикално студио „Хармония към “ СУ „Н. Й. Вапцаров”  с 
художествен ръководител Дариела Георгиева  участват в  празничната 
програма. 

Секретарят и самодейците на НЧ „Дочо Михайлов-1906”  с.Бабук  
представят  народните традиции, свързани с  Коледа и Сурваки в село Бабук. 

- Посрещане на Новата 2020 година на площад „Свобода” с 
празнично веселие – «Новогодишна наздравица» с фолклорен оркестър 
«Истър» и празнични фойерверки. 
 

Представяне на книги от творци: 
 

- Представяне на: „България в Балканските войни  (1912- 1913г.). 
Кратка историческа  енциклопедия”  с авторски колектив: Тодор Тодоров - 
областен координатор на Политическа партия ГЕРБ-Силистра, Милен 
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Куманов – БАН, Десислава Костадинова – БАН – 21 февруари 2019 г. в 
Художественна галерия – Силистра; 

- Представяне на Ивелина Радионова – поетеса и белетрист – 22.02.2019 
г.; 

- Представяне на  фантастичната повест „Откритие” от Таня Мир – 14 
март; 

- Премиера на новата  книгата  на  Ивайло Терзийски „Сърце в 
ремонт“  - 27 март 2019 г. в Художествена галерия; 

- Представяне на книгата на Димитрина Христова „Такъв е животът“ – 
разкази, есета, импресии – 14 април 2019 г. в Регионална библиотека; 

- Представяне на книгата  на Милка Трендафилова –  „С Добруджа в 
сърцето” – 17 април в НЧ «Пробуда – 1940» в с. Калипетрово; 

- Представяне на  книгата на Иван Колев за Добруджа – 11 май в НЧ 
«Пробуда – 1940» Калипетрово; 

- Представяне на книгата „Сънят на скитника” с автор Михаил 
Бъчваров – Бондар.  С участието на проф. Анчо Калоянов и Руслан Мъйнов – 
16 май в Художествена галерия; 

- „Шиковското население в Добруджа“ - представяне книгата на 
етнолога д-р Йордан Касабов – 17 май в Регионална библиотека; 
Представяне на албума „ Гласове от Русе за Добруджа“ с автори:  
Проф. д-р Николай Ненов, Мариана Димитрова, РИМ- Руссе – 18 юни, 
Археологически музей; 
 - Представяне на книгата на Момка Чумпилева „Хълмистата 
Добруджа“ в Калипетрово – 20 юни, НЧ «Пробуда – 1940»; 
 - Представяне на книгата на Иванка Христова  «В дебрите на Вселената 
живот ІІ» - 24 юли 2019 г.; 

- Представяне на книгата на гл. ас. д-р Калин Стоев - Институт по 
балканистика с Център по тракология - БАН/УниБИТ  - Providentia 
Imperatoris. Биография на император  Максимин Тракиеца в Археологически 
музей – Силистра – 25 юли  
 - Представяне на стихосбирка на Дойчин Дойнов «Звезда в капчука» - 
13 ноември 2019 г.; 
 

1.1.5. Концерти  с високо качество на предлагания културен 
продукт: 

-  Концерт, посветен на 3-ти март, с участието на Смесен хор 
„Седянка“ при Народно читалище „Доростол-1870“, Градски духов оркестър 
и силистренски творчески формации – 28.02.2019 г.; 

- Празничен концерт на Тодор  Кожухаров и неговия оркестър 
„Южни ритми“ – 3 март 2019 г.; 
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-  „Любовта, без която не можем“- концерт на Музикална студия ДО 

РЕ МИ – 6 март 2019 г. 
- Концерт на Трио „Елмина” с участието на клуб „Пианисимо” и  

вокална група „Бяло,зелено, червено” – 12 март 2019 г. 
- Концерт на Мариука Бурсук, Нику – Даниел Забун и Кристина 

Чернега от Румъния. Концерт на Графа – 20 март 2019 г. 
- Пролетна оперетна гала – с Валентина Корчакова, Марио Николов и 

Симфониета Враца – 22 март 2019  
- Пролетен  РОК  БАЛ  с участието на групите  „Фанданго”,  

„Интензивен сектор“, „Дивите лебеди”, „Евърдрийм” – 23 март 
- Китарен концерт на Майкъл Бътън от Великобритания и 

Aлександър Южанин  от Русия в Художествена галерия – 26 март; 
- „ Да пеем заедно“- концерт на Йордан Марков,  Драго Драганов,  

Стефан Диомов и 5-те сезона – 11 април 2019 г.; 
- Пролетен етно концерт  „Корените са мостове“ с участието на 

Интернационална група „Ейас“ – 23 април ; 
- Концерти на Градски духов оркестър на открито в Дунавския парк; 
- Концерт с участието на Музикална студия „До Ре Ми” и Център 

за музика и изкуство „Мегатон”, Дичо, Теди Кацарова и Бенд, водещ Наско 
от БГ Радио и Djane Monique с лазерно шоу „Мечта за дете – кампания роди 
дете в България!” с партньорството на Община Силистра – 1 юни 2019 г.; 

- Театралният състав при Дом на Енергетика  при АЕЦ Козлодуй 
ЕАД представи спектакъла „Милионерът“ от Йордан Йовков – 5 юни 2019 г.; 
Режисьор- Богдан Петканин. Вход свободен; 
 - Концерт на български рок групи, специален гост от Германия - рок 
група „BONFIRE” – 6 юли 2019 г. 

- Театър „Искри и сезони“ представя постановката „ Любовна нощ“ с 
участието на Искра Радева, Антон Радичев, Зоя Шопова,  Стефан Стефанов, 
Иван Танев, Цвятко Ценов. Вход свободен – 8 юли 2019 г.; 

- Първи национален конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен „Дунавски звезди – Силистра 2019” – конкурсна програма за всички 
възрастови групи – 9-11 септември 2019 г. 

- Концерт на  любими български изпълнители „Пеещото жури”, с 
участието на Тони Димитрова, Мартина Иванова, Светослав Лобошки, Драгомир 
Драганов. Със специалното участие на Йордан Марков – 10 септември 2019 г.; 

- Закриване на Първия национален конкурс за млади изпълнители 
на популярна песен „Дунавски звезди – Силистра 2019”.  Награждаване на 
отличените таланти.  Гала-концерт на наградените участници – 11 септември 
2019 г.; 
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- Празник на хляба, песента и танца. Изложение на хляб и хлебни 

изделия от  народните читалища. С участието на: Народно читалище 
„Доростол-1870”;Народно читалище НЧ ”Св.св.Кирил и Методий”; Народно 
читалище ”Паисий Хилендарски-2006”, село Айдемир; Народно читалище 
”Дочо Михайлов-1906”, село Бабук; Народно читалище ”Ламбриново-2013”, 
село Полк. Ламбриново; Народно читалище ”Самообразование-1942”, село 
Йорданово; Народно читалище „Иван Вазов-1941”, село Срацимир; Народно 
читалище „Пробуда-1940”, село Калипетрово; Народно читалище „Светлина-
1906”, село Смилец; Народно читалище «Възраждане-1940“, село Сребърна. 
Концерт „С магията на българския фолклор”-  Оркестър „Еделвайс” – 
Силистра, площадна хоротека с клубове за народни танци – 12 септември 
2019 г.; 

Участващите клубове по народни танци от община Силистра в 
Празника на хляба, песента и танца: Клуб за автентичен и обработен фолклор 
„Добруджа“ с ръководител Димитър Джамбазов; Клуб за народни хора 
„Дръстър“ към НЧ „Дръстър 2012“ с ръководители Светлана Силянова и 
Николай Караколев; Танцов фолклорен клуб „Гребенки“ към ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ с ръководител Николинка Филипова; Танцова школа 
„Калипетренци“, село Калипетрово с ръководител Чудомир Валериев; Клуб 
за народни танци „Ритъм“ с ръководител Росен Атанасов. 

Отслужен бе курбан за здраве и благоденствие. За втора поредна 
година, в празничните дни на Силистра, общинските съветници приготвиха и 
раздадоха рибена чорба – курбан.  

- Концерт на Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов 
ансамбъл – 13 септември 2019 г.; 

- Концерт на Група „Петте сезона и Стефан Диомов”; 
  - Танцов спектакъл „Това е България!” на  Национален фолклорен 
ансамбъл „Българе” – подарък от д-р Юлиян Найденов – кмет на Община 
Силистра и проф. д-р Иван Гаврилов – родолюбец, български лекар, отличен 
за Будител на 2018 г. от Община Силистра – 14 септември 2019 г.; 

- Концерт на рокгрупа „Мистър Хард”; 
- Концерт на Васил Найденов - 15 септември 2019 г. 
- Николай Урумов в биографичния шоу-спектакъл „От роля в роля 

или смях без завеса” – подарък за ценителите на театралното изкуство – 18 
септември 2019 г.; 

- Юбилеен концерт-Никола Касабов „По пътя на песента от върха 
на 80-те“ с НЧ  „Доростол-1870г.“,групи за СГП и шлагери – 31 октомври; 

- „25 години на сцена“ - тържествен концерт на Певческа група 
„Златна есен“ към Народно читалище „Доростол“-1870“ – 28 ноември 2019 г.; 
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- Благотворителен концерт на художествените  състави към 

Народно читалище “Дръстър – 2012” – 4 декември 2019 г.; 
- Коледен концерт  с участието на Детска фолклорна танцова 

формация „Гребенци“, Музикална школа „Великов“ и Фолклорен танцов 
клуб „Гребенки“ – 10 декември 2019 г.; 

- Коледен концерт на Балетна школа „Аксел“ при Обединен  детски  
комплекс – 13 декември 2019 г.; 

- „Заедно на Коледа“ с  Музикална студия ДО РЕ МИ и b2 Балет – 17 
декември 2019 г.; 

- „Празнично настроение“ със Смесен хор „Седянка“ при Народно 
читалище „Доростол -1870“ и Градски духов оркестър – 17 декември; 

- Коледен концерт на клуб „Амадеус” – 18 декември; 
- Коледен концерт на Ансамбъл за народни песни и танци 

"Силистра"  при Народно читалище „Доростол-1870“ – 18 декември; 
- „Коледа дойде“  -  празничен концерт на Център за музика и изкуство 

„Мегатон“ – 27 декември; 
 

2. Създаване на условия и подкрепа за художествените изяви на 
творческите формации и талантите от всички поколения  

 
Община Силистра, Отдел „Култура” е във взаимодействие с всички 

творчески формации при осъществяване на културния календар : 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”, 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. 
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На територията на Община Силистра работят осем културни институти: 

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 работи с културните институти на експертен 
принцип, за популяризиране на културните ценности, богатото културно и 
природно наследство  и творческите достижения. 

По покана на кмета на Община Силистра в Силистра през септември 
2019 г. се проведе  заседание на бизнес форум на Асоциацията на 
туроператорите на Русия (българо-руска работна група за туризъм) с 
участието на министъра на туризма Николина Ангелкова. Той е част 
инициираните от Министерство на туризма на Република България 
двустранни българо-руски мероприятия на базата на Програма за съвместни 
действия в областта на туризма с Министерство на икономическото развитие 
на Руската федерация за периода 2019-2021. Форумът стана факт с участието 
на Федерална агенция по туризъм, Асоциация на туроператорите в Русия, 
както и на регионални руски туристически администрации и отраслови 
организации, както и на представители на туристическия бизнес, 
представители на културни институции, хотелиери и собственици на къщи за 
гости. 

Варна, Курортен комплекс „Албена", Силистра, Добрич и Шумен е 
маршрутът на мащабната проява, първа по размерите си в крайдунавския 
град от много години насам. На гостите бяха предоставени рекламни 
материали на хартиен и на електронен носител, представящи Силистра и 
Крайдунавска Добруджа. 

Успешно приключи проект на Община Силистра - водещ партньор и 
Исторически музей - Кълъраш/LOWER DANUBE MUSEUM CALARASI по 
програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020  за 
популяризиране на богатото културно наследство -  15.2.1.046, ROBG – 29 
„EasyGuide – 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. Проектът способства за  опазването и 
устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното 
наследство. Проучени и популяризирани са 31 културни обекти и събития от 
Община Силистра и 30 от окръг Кълъраш. Поставени са дигитални 
устройства с информация за обектите на български, румънски и английски 
езици. 
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В процес на изпълнение е проект на Община Силистра по програма за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България:   
Developing common tourism products and rehabilitation of cultural heritage – 
Разработване на общи туристически продукти и рехабилитация на 
културното наследство. Включените в проекта дейности са изготвяне на 
съвместна стратегия за насърчаване на туризма в програмната област чрез 
популяризиране и използване на културния потенциал за природно 
наследство; реконструиране на културната инфраструктура за изграждане на 
нова секция за природни науки на Кълъраш - Долен Дунавски музей и  
Художествена галерия- Силистра; разработване на общи туристически 
продукти и услуги, основани на природно и културно наследство и съвместно 
популяризиране. 

 
3.1. Регионална библиотека «Партений Павлович»  

 
 През последните години Регионална библиотека «Партений Павлович»-
Силистра се утвърждава като институция на хармонията между материалното 
и духовното, между реалното и виртуалното, между традиционността и 
модерността на съвременните комуникации. 
       Библиотеката отдавна вече не е само място, където идваш, за да вземеш 
нужна или развлекателна книга, за да получиш необходимата информация. 
Библиотечното  пространство е одухотворено от изложби, срещи, детски 
празници, литературно-музикални концерти, културни събития. 
Библиотечните специалисти се стремят да утвърдят съвременната библиотека 
като социален феномен, който да бъде интерпретиран далеч извън границите 
на традиционното разбиране за култура, образование или социални дейности 
в тяхната чиста форма. Много от посетителите, които отдавна не са 
посещавали библиотеката, остават приятно изненадани, когато пристъпят 
прага й днес. Атмосферата е различна, пространството е гостоприемно и 
изпълнено с живот. Библиотекари с добра професионална квалификация се 
грижат да бъде отговорено на всяко запитване, да бъде максимално пълно, 
бързо и качественно удовлетворено библиотечното, библиографското и 
информационно търсене на всеки потребител. 
       Интернет страницата на Библиотеката www.libsilistra.bg има 
претенцията да е един богат и полезен информационен ресурс в помощ не 
само на силистренци, но и на хора от различните краища на страната и света 
и на медиите. Разнообразната информация редовно се актуализира, има 
възможност за онлайн достъп до каталозите на библиотеката, както и връзка с 
информационни сайтове за Силистра - общинска и областна администрации, 
неправителствени организации и медии, информация за адреси и телефони на 
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фирми в града и тяхната дейност;  интернет връзки към Президенство, 
Министерски съвет, всички министерства в България, към регионалните 
библиотеки и библиотечно образование в страната, към образователни 
сайтове, библиотечен портал до информация за здравни и транспортни 
услуги в Силистра, Дулово и Тутракан. 
       През изминалата 2019 година Библиотеката продължи целенасочено да 
работи за постигането на определената стратегическа цел  - утвърждаването й 
като модерен културно-образователен, обществено-полезен информационен 
център, все по-пълно, качествено и бързо отговарящ на библиотечните, 
библиографските и информационни потребности на гражданите на 
Силистренска област. Водещо начало имаха  планираните общи и конкретни 
задачи за развитие и обогатяване на фондовете, оптимизиране на 
обслужването чрез максималното използване на автоматизираните 
библиотечни процеси, разширяване на контактите и партньорството с 
институции, обществени организации, съюзи, неправителствени организации, 
библиотеки в страната и чужбина и не на последно място медиите.  

Значимо е мястото на РБ „Партений Павлович” в духовния живот на 
Община Силистра. В последните години тя се утвърди като  един от 
водещите културни институти. Разчупвайки стандартните рамки на 
библиотечната специфика, библиотеката изгради нов модел на работа и 
взаимодействие с местната власт, вписвайки се атрактивно в културния 
живот на Силистра.  
            

 Приоритетите при провеждане на културно-образователните изяви 
на библиотеката през 2019 година: 

1. Национална кампания "Бисерче вълшебно" - 30 събития през периода 
февруари/март;  

2. All digital week - 17 събития и една информационна кампания за 8 дни; 
3. Маратон на четенето - 43 събития за 22 дни; 
4. Национална библиотечна седмица - 6 събития за 5 дни; 
5. Маратон "Чрез спорт към знание ІІІ" - като партньор и бенефициент на 

събраните средства за книги; 
6. Лято в библиотеката – РБ „П. Павлович” и Филиал - 49 събития за 

периода юни/юли; 
7. Весел карнавал; 
8. Кампания Национална седмица на четенето в училища - 19 събития за 9 

дни; 
9. Представяне на книги: 

• „Откритие” – Таня Мирчева 
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• „Такъв е животът” – Димитрина Христова 
• „Шиковското население в Добруджа” – Йордан Касабов 
• „Аз съм Гунчо” – Христо Милев 
• „Сивият град” – Калина Иванова 
• „Нула време” –Никола Табаков 
• „Духът е воля” – Радка Димитрова 

 
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”  

ОТЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЯНУАРИ – НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА 
 
 ПОКАЗАТЕЛИ 2018 

до 30.11. 
2019 

1.  БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД  254499 231050 
2.  Набавени библиотечни 

документи 
2415 2178 

3.  Отчислени библиотечни 
документи 

3292 26395 

4.  Абонирани периодични издания  57 52 
5.  ЗАПИСИ В ЕЛЕКТРОННА 

БАЗА ДАННИ  
129415 143767 

6.  ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ 
ДОКУМЕНТИ 

67150 74965 

7.  Книги - 59899 
8.  Некнижни - 418 
9.  Периодика - 11897 
10.  Други - 2751 
11.  МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО 

ЗАЕМАНЕ  
9 52 

12.  РЕГИСТРИРАНИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ 

2558 2778 

13.  До 14 г. 1232 1245 
14.  ПОСЕЩЕНИЯ  287123 485485 
15.  Физически 51083 50986 
16.  За дома 20844 22193 
17.  В читални 13487 17299 
18.  На събития 9112 6358 
19.  За ползване на компютри 8617 5136 
20.  Виртуални 236040 434499 
21.  сайт 103997 161436 
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22.  Социални мрежи 132043 273063 
23.  СПРАВОЧНО-

БИБЛИОГРАФСКИ, 
ИНФОРМАЦИОННИ 
ДЕЙНОСТИ  

  

24.  Писмени справки 19 20 
25.  Устни справки, вкл. 

дистанционни 
15007 20993 

26.  ЕКСПЕРТНО-
КОНСУЛТАНТСКА И 
МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

204 809 

27.  Обучения, семинари, практикуми - 9 
28.  Писмени инструкции и указания - 226 
29.  Индивидуални консултации 265 548 
30.  Посетени библиотеки - 19 
31.  СЪБИТИЯ 256 393 
32.  Информационни кампании - 10 
33.  Представяне на книги 9 7 
34.  Изложби 17 34 
35.  Издания 1 3 
36.  Рекламни материали и 

презентации 
65 106 

37.  Публикации, статии, 
интервюта 

602 760 

38.  Участие в квалификации 5 1 
 

РАЗРАБОТЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ: 
ПРОЕКТИ   НА  РЕГИОНАЛНА  БИБЛИОТЕКА  -  СИЛИСТРА  2019 г. 
 

МЕЖДУНАРОДНИ 
 

„Знания, умения и иновации за повишаване качеството на 
неформалното образование в обществените библиотеки” (04 – 08.02.2019 
г.)- с Фондация „Глобални библиотеки - България“ (ФГББ), в 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 „Erasmus+”, KA 1 
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„EasyGuide” - Компютърен терминал (киоск), по проект „EasyGuide – 
interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in 
the region of Calarasi and Silistra, съфинансиран  от Програма Interreg V-A 
Румъния-България, с водещ бенефициент - Община Силистра. 

 
„Колективно обучение” – участие в разработването на модул „Образование 
и култура”, по проект на сдружение „Евроинтегра”, заедно с ПМГ 
„Св.Климент Охридски” – Силистра и град Кълъраш, Румъния: Национален 
колеж „Барбу Стирбей”, Икономически колеж, Технически колеж Щефан 
Банулешку”; Проектът е съфинансиран по Програма INTERREG Румъния - 
България 2014-2020 

 
„Писмените съкровища на Долен Дунав“ – участие в разработката на нов 
интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за 
литературен туризъм Долен Дунав“, за съвместното съхранение, опазване, 
популяризиране и развитие на писменото културно наследство, по проект на 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ и партньори Регионална 
библиотека „Любен Каравелов” – Русе и Окръжна библиотека „Александру и 
Аристя Аман“ – Долж, съфинансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България V-А  

 
НАЦИОНАЛНИ 

 
„Хоризонти вчера – хоризонти днес”. 60 години организирана експертно-
консултантска дейност на РБ „Партений Павлович”, 14.05.2019 г. - 
30.11.2019 г. Договор РД 11-00-142/14.05.2019 г. с Министерство на 
културата  

 
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност” – 2019 г. - Договор с Министерство на културата  

 
„Generation Code” – участие в проект на ФГББ и Посолството на САЩ в 
България за програмиране с роботи Финч 

 
„Буквата ми проговори” – участие в изложба „Кирилицата” по проект на 
Фондация НАБИС в рамките на Европейската година на културното 
наследство, с подкрепата на Фондация „Америка за България”(15 май 2019 
година в Университетска библиотека СУ „Св. Климент Охридски” 
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Вдъхнете живот на Вашите идеи!” - Европейска седмица на 
програмирането  - Дни на програмирането в библиотеките – участие в проект 
на ФГББ 
 

РЕГИОНАЛНИ 
 

„Чрез спорт към знание" - Благотворителен маратон по  проект със 
Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” - Генерална агенция Силистра, с 
финансовата подкрепа  и партньорството на ЛЕВ ИНС и партньори ЗеленБио 
- Силистра; NetWorx; Лъки Маркет - Силистра; „ELICA” 

 
„РБ „Партений Павлович” – Силистра и читалищните библиотеки в 
Силистренска област – партньори в реализиране на националните 
политики на Министерство на културата и местната власт” – експозиция, 
организирана с посредничеството на Областна администрация Силистра, във 
връзка с изпълнение на дейности по Приоритет 2 от Комуникационна 
стратегия на Република България за ЕС  

 
Проект „Фантазии в метал” – Договор 3/21.11.2019 г. между ФГББ 
/Фондация „Глобални библиотеки – България”/  и РБ „Партений Павлович” – 
Силистра  
 

3.2. Регионалният исторически музей в гр. Силистра  
 
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 над 28 000 броя 
движими културни ценности в основен фонд и над 3800 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.  
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През 2019 г. със средства от общинския бюджет – капиталови разходи в 

размер на 50 000 лева  бе извършен ремонт на Етнографския музей и той 
отново бе открит за посетители.  
 

Гостуващи изложби, академични лекции и конференции, 
представяния на книги и работа с деца: 

25 март 2019 г. – Академичен понеделник – „Дуросторум-Доростол-
Дръстър-Силистра – знаков град на четири империи – гл. ас. д-р Калин Стоев, 
д-р Николай Тодоров, проф. Г. Атанасов. 

16 Май 2019 г. – Нощ в музея – изложба „Всяко начало е мъчно. 
Строителите на съвременна Силистра“. Представяне на монографията на 
проф. д.и.н. Милко Палангурски /ВТУ/ - Бащите на Българската конституция. 
Мрежата на националната тъкан“. 
 18 юни 2019 г. – Представяне на книгата на проф. д-р Николай 
Ненов и Мариана Димитрова /РИМ-Русе/ - „Гласове от Русе за Добруджа“. 

25 юли 2019 г. – Академичен четвъртък - Представяне на книгата на 
гл. ас. д-р Калин Стоев /ИБЦТ-БАН/ „Providentia Imperatoris. Биография на 
император Максимин Тракиеца“. 

26 – 30 август 2019  г. – Седмица в музея – Образователна програма на 
РИМ-Силистра /М. Ганчева/. 

2 септември 2019 г. – Академична среща с проф. д.и.н. Милко 
Палангурски посветена на историческото значение на Съединението на 
Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г. и 7 септември 
1940 г. – Подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна 
Добруджа към Отечеството /съвместно с община Силистра/ 

1 октомври 2019 г. – Гостуваща изложба на Специализиран музей по 
резбарско и зографско изкуство – Трявна – „От ръката тревненска“ 

15 – 16 ноември 2019 г. -  Национална научна конференция: „Котел и 
Старопланинския регион – икономика, миграции, общество“ – РИМ-
Силистра е съорганизатор съвместно с СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, Център за стопанско-исторически изследвания. 
 

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 65 движими културни 
ценности, заведени в основен и научно-спомагателен фонд. Паспортизирани 
са 1074 инвентарни единици от ОФ и 55 от НСФ. Извършено е пълно 
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третиране на ДКЦ от дърво от ОФ и НСФ със специален инпрегнатор. 
Идентификацията и инвентирането на културните ценности е извършена от 

Маргаритка Миланова – главен уредник в отдел „Етнография“ 
Д-р Наталия Минчева - Изготвени са научни паспорти в електронен 

вариант на целия снимков раздел от основния фонд на отдел „Най-нова 
история“ – от инв. № 1 до инв. № 775 (последен). 

Вера Милева - изготвени 62 експертни заключения 375 научни 
паспорта. 

Въз основа на посочените нормативни документи в отдел „Археология“ 
са извършени следните идентификации и инвентиране в отделните фондове: 

Ивелина Николова: 
Инвентирани - 87 бр. движими културни ценности, съответно в научно-

спомагателен фонд 71 бр. в разделите „Античност“, „Средновековие“ и 
„Късно средновековие и Възраждане“, както и 16 бр. в основен фонд на 
същия раздел. 

Изготвени – 56 бр. експертни заключения. 
Изготвен е опис на всички фондохранилища  – общо 5 на брой, с 

местосъхранението на всички 19 239 инвентарни единици от основния и 
научно-спомагателен фонд на отдел „Археология“. 

Извършена инвентаризация по репрезентативния метод на 2088 бр. 
инвентарни единици в разделите „Археология“, „Средновековие“ и 
„Нумизматика“, както и на 3212 бр. инвентарни единици от благородни 
метали или с висока художествена стойност от основния фонд на отдела. /Ив. 
Николова, К. Димов, Кр. Михайлов/ 

Светлана Ганчева: 
- Инвентирани са 38 броя монети в ОФ/ монети  
Кристиан Михайлов: 
- Изготвени 31 бр. експертни заключения. 
Калоян Димов 
- Изготвени 15 бр. експертни заключения. 
Маргарита Ганчева 
- Водене на регистъра по Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда 

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

Експозиционна дейност 
Ив. Николова, М. Ганчева, Кр. Михайлов – Почистване и 

експониране на ДКЦ във временната експозиция разположена в ТЦ „Централ 
парк“. 
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Ив. Николова, Кр. Михайлов, К. Димов, Св. Ганчева – 

Преаранжиране на витрини в експозицията на отдел „Археология“ във връзка 
със закупени 4 бр. мобилни експозиционни витрини и 10 бр. въртящи 
поставки по проект ROBG-499 LIVE.  В две от витрините са представени 
експонати от разделите „Античност“ и „Средновековие“ за новата 
инициатива в археологическата експозиция „Експонат на месеца“. Те ще 
бъдат по-подробно анотирани и периодично ще се подменят с други такива 
от фонда на отдела. Четири от въртящите поставки са позиционирани във 
витрини в постоянната експозиция, акцентирайки върху някои от най-
забележителните паметници. 

М. Миланова– Подготовка и експониране на временните изложби: 
„Всяко начало е мъчно. Строителите на съвременна Силистра“, „От ръката 
тревненска“. Цялостно аранжиране и подредба на постоянната експозиция на 
Етнографски музей. 

В. Милева – Подготовка и експониране на временните изложби: 
„Всяко начало е мъчно. Строителите на съвременна Силистра“, участие на 
експонати от фонда на отдел „Нова история“ в изложбата: „Денят на нашето 
освобождение“ съвместно с ИМ – Балчик, РИМ – Добрич, РИМ – Силистра и 
ИМ – Тутракан в гр. Балчик. 

Археологическа експозиция: Посещения за периода м. I – м. XII. 2661 
г. – 3600 души (ученици – 1000; студенти – 78; възрастни – 1003; пенсионери 
– 234; чужденци – 101).  
Безплатни посещения - 985 

Етнографска експозиция: Посещения за периода м. I – м. XI. 2019 г– 
417 души, от тях 347 са посетили изложбата „От ръката тревненска“. 
Безплатни посещения – 38. 
 

Научно-изследователска дейност. 
Отдели „Нова история“ и „Най-нова история“ 
 
- Въз основа на извършената проучвателска работа в ДА – Силистра 

през 2019 г. е разработено изследване „народните“ заеми през 1951, 1952, 
1954 и 1955 г. в Силистренска околия.  
 - Използвани са документи от следните фондове: ф. 249 (Силистренска 
градска община): оп. 1, а.е. 60, 69, 156; ф. 2 Б (Околийски комитет на БКП): 
оп. 1, а.е. 69, 118, 145, 173.  /Н. Симеонова/ 

 
Отдел „Възраждане“ 
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- 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/; 

- Набавени са документи от Османския архив в Истанбул относно 
строителството на църквата „Св. св. ап. Петър и Павел“ – гр. Силистра и за 
Еврейската синагога в града. 

 
Отдел „Археология“ 
 
Кристиан Михайлов: Заместник-ръководител на археологически 

издирвания на обекти: 
- Aрхеологическо издирване в землищата на с. Айдемир и с. 

Калипетрово, област Силистра във връзка с проект "Подпомагане 
регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК", осъществяващ се с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2012 - 2020 г." 
- 22.01.2019 г.  

- Aрхеологическо издирване на територията на община Дулово, област 
Силистра, по трасето на разпределителен газопровод за нуждите на „Каолин“ 
ЕАД. Два обхода на 25-26.09.2019 и на 12.11.2019 г. 

Обработка на средновековен керамичен материал във фондовете на 
музея с цел изясняването на историческата топография на средновековния 
Дръстър. 

К. Димов – април 2019 г. - член на екипа провеждащ спасителни 
археологически разкопки в с. Петърница, общ. Долни Дъбник. 

Г. Атанасов - Редовни археологически разкопки в Национален 
Археологически Резерват – Залдапа. Северна порта и базилика № 2. Проф. Г. 
Атанасов ръководител на международен българо-френско-канадски екип. 15 
юли-15 август 2019 г. Редовни археологически разкопки в Национален 
Археологически Резерват – Залдапа.Епископска базилика № 3 и баптистерий. 
Проф. Г. Атанасов ръководител на български екип. 25 август -15 септември 
2019 г. 
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Археологически наблюдения и спасителни разкопки в границите 

на охранителни зони в гр. Силистра – Г. Атанасов, Св. Ганчева, Кр. 
Михайлов, К. Димов 

I. Спасителни археологически разкопки и наблюдения в АР 
”Дуросторум-Дръстър-Силистра” на следните обекти: 

А. Археологически разкопки 
1.  Спасителни археологически разкопки в гр. Силистра, ул. „Княз 

Борис I” № 1-3. 27.05 - 20.06.2019 г.  с  Кр. Михайлов, Св. Ганчева, 
К. Димов 

2. Спасителни археологически разкопки в гр. Силистра, ул. „Добрич” 
№ 66 – 10.05-13.05.2019 г. със  зам- р-л К. Димов 

Б. Археологически наблюдения 
3. Aрхеологическо наблюдение на обект "Пристройка към болнична 

сграда за изграждане на структура по кардиология, в това число и 
инвазивна кардиология" в гр. Силистра 05.03.2019 г. - 08.03.2019 г.  
Зам. р-л Кр. Михайлов. 

4. Археологическо наблюдение на изкопи за жилищна сграда в гр. 
Силистра, ул. "Хаджи Димитър" № 3. 05-06.08.2019 г. Зам. р-л Кр. 
Михайлов. 

5. Археологическо наблюдение в гр. Силистра, ул. "Пирин" № 11, на 
обект: "Основен ремонт, промяна на предназначението и 
осигуряване на достъпна градска среда в сградата на бившата детска 
градина "Ян Бибиян" № 2". м. октомври 2019 г. Зам. р-л Кр. 
Михайлов. 

6. Археологическо наблюдение в гр. Силистра Жилищна сграда на ул. 
„Ал. Константинов” м. май, зам. р-л. Св. Ганчева 

7. Археологическо наблюдение в гр. Силистра обект „Газоснабдяване 
на община Силистра“, подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. 
Силистра, етап 2019“ – септември-октомври 2019 г. с  зам- р-л К. 
Димов 

8. Археологическо наблюдение в гр. Силистра  обект ул. „Т. 
Каблешков” № 5, 4-6 декември 2019 г. със  зам- р-л К. Димов 

     Българо-френско-канадска археологическа експедиция в НАР 
„Римо-византийски град Залдапа” - /проф. д.и.н Г. Атанасов, Кр. 
Михайлов, К. Димов/ 

 
II. Участие на музейните специалисти в конференции и форуми 
 
1. Конференции 
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Николай Тодоров 
The 12th Congress of South-East European Studies,  Political, Social and 

Religious Dynamics in South-Eastern Europe– Bucharest, September 2-5, 2019 
Тема: Traders on the Lower Danube – Economic and Social Status of The Traders 
in Tulcea and Silistra according to data of Temettuat Defters. 

Международна конференция: „Кризи и стопанско развитие през 
вековете“ – Център за стопанско-икономически изследвания, Икономически 
университет – гр. Велико Търново – 19 септември – 20 септември 2019 г.  
Тема: „Войни и реформи в османската периферия – аграрните отношения в 
Добруджа през 40-те години на XIX в. /по данни от теметтуат дефтерите/.  

Национална конференция: КОТЕЛ И СТАРОПЛАНИНСКИЯТ 
РЕГИОН – ИКОНОМИКА, МИГРАЦИИ, ОБЩЕСТВО - 15 и 16 ноември 
2019 г., гр. Котел   

Тема: „Като се върнем от Добруджа, кесията ни пълна с пари“ – 
котленското животновъдство в Добруджа през 40-те години на XIX в. /по 
данни от теметтуат дефтерите/. 

 
Светлана Ганчева 
The 12th Congress of South-East European Studies,  Political, Social and 

Religious Dynamics in South-Eastern Europe– Bucharest, September 2-5, 2019 
Тема: Topography of ancient Durostorum. 

Международна конференция: „Кризи и стопанско развитие през 
вековете“ – Център за стопанско-икономически изследвания, Икономически 
университет – гр. Велико Търново – 19 септември – 20 септември 2019 г.  

Тема: Монетната циркулация в Дуросторум като отражение на кризата 
в Римската империя (294–498). 

Международна конференция: „Late antique Christianity in 
southeastern Europe“ – м. октомври, Ямбол  

Тема: Монетна циркулация в Дуросторум (498 – началото на VII в.). 
 
Георги Атанасов 
Международна конференция: „Въоръжение и снаряжение през 

Средновековието“ - Вярна-Бяла 18-22 май-2019 г.   
Тема: „Фортификацията на ранносредновековната крепост „Картал кале” до 
с. Руйно, Силистренско”. 

Международна конференция: „Средновековна Евразия - ІV” в 
Русия и Монголия – Улан Уде и Байкал – 16-21 септември 2019.  
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Тема: „Ускоренная седиментация /оседание/ болгар в Нижнем Дунае 

во второй половина VІІ – пурвой половине VІІІ вв.-  Ускореното усядане 
/седиментация на прабългарите на Долен Дунав в края на VІІ и ½ на VІІІ в. 

Международна конференция: „Late antique Christianity in 
southeastern Europe“ – м. октомври, Ямбол  

Тема: „L’ Église rouge à Perouchtitsa – martyrium des  saint Théodote, 
saint Asklepioda et saint Maxime de Marcianopolis?! /Червената църква в 
Перущица – мартириум на марцианополските мъченици св. Теодот, св. 
Асклепиода и св. Максим ?!“. 

 
Кристиан Михаилов 

Презентация за проведените през 2018 г. в гр. Силистра спасителни 
археологически разкопки, в рамките на Национални археологически отчети - 
гр. София, март 2019 г. 
 

Музейни форуми 
 
XIV Национална среща –семинар „Добри практики“ – Съвременни 

форми за за представяне и популяризиране на културното наследство. 
Предимства и недостатъци на музейните експозиции – гр. Бургас, 2-4 
октомври 2019 г. Н. Тодоров, Св. Ганчева, М. Миланова, Д. Драгостинова. 
Работна среща с обсъждане за бъдещето развитие Археологическа карта на 
България – Национален археологически институт с музей при БАН)  /Кр. 
Михайлов/ 

Общо събрание на „Център за стопанско – исторически изследвания“ – 
Н. Тодоров, Св. Ганчева /членове на ЦСИИ/ 
 

Участие в обучения за повишаване на квалификацията 
 

Маргарита Ганчева  
Завършено обучението за водещи на групи - Велико Търново, ноември 

2018 г. - април 2019 г. 
Участие в еднодневно обучение за музейни служители в Музейко – 22 април 
2019 г. 
 

Кристиан Михайлов 
Придобита магистърска степен по специалност "Археология" в 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 
Двудневно обучение (обработка на керамика) в Археологическата база 

в Плиска по покана на гл. ас. д-р Янко Димитров. 
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Калоян Димов 
Зачислен в задочна докторантура в програма „Археология 

(Средновековна нумизматика)“ – катедра Археология, Исторически факултет 
на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тема на 
дисертационния труд: „Парично обращение в Силистренския санджак от 
неговото създаване до края на XVII век (по материали от днешните български 
земи)“  

Успешно завършване на дистанционен курс, организиран от 
университета в Тел Авив – Arab-Islamic History: From Tribes to Empires. 
 

Публикации 
Статии и студии: 
 
Тодоров, Н.  
„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“ – Известия на ЦСИИ, т. 3, 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 

„Войни и реформи в османската периферия: аграрните отношения в 
Добруджа през XIX в. /по данни от теметтуат дефтерите/.- Известия на 
ЦСИИ, т. IV, Варна, 2019 

 
Симеонова, Н. – Силистренска духовна околия от Православната 

църква на България в политиката на БКП (1944 – 1958) – Минало, 1, 2019, с. 
62–89.  

– Мюсюлманската общност в Силистра в политиката на БКП (1944 – 
1958) – Минало, 3, 2019, с. 71–87.  

– Силистренското градско общество и червеноармейските окупационни 
части – Историкии, т. 11, Велико Търново, 2018, с. 400–408. 
 

Ганчева, Св.  
„Към епиграфското наследство на римския Дуросторум: непубликувани 

латински надписи от фонда на РИМ – Силистра. – В: Обществото на знанието 
и хуманизмът на XXI. XVI Национална научна конференция с международно 
участие, 1 ноември 2018 г., София, 2019 г. 
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Монетната циркулация в Дуросторум като отражение на кризата в 

Римската империя (294–498). – Известия на ЦСИИ, т. 4, 2019, с. 263–274. 
Топография на античния Дуросторум. – Добруджа, 33 

Къде е бил лагерът на milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86 – 
87) в Durostorum (Силистра). – Сборник в памет на проф. Теофил Иванов 
(съавтор Г. Атанасов) 
 

Атанасов, Г. 
 Съвместно с К. Димов (Силистра, България). Отново за датировката и 
произхода на пафтите — corrigenda et addenda . Stratum Plus, 2019 
Ускоренная седиментация /оседание/ болгар в Нижнем Дунае во второй 
половина VІІ – пурвой половине VІІІ вв.- В.  КОЧЕВЫЕ ИМПЕРИИ 
ЕВРАЗИИ В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ IV международный конгресссредневековой археологии 
евразийских степей,посвященный 100-летию российской академической 
археологии. Москава-Улан Уде, 2019. 
 On the Initial Date of the Medieval Lower Danube Fortress of Păcuiul lui 
Soare and Its Harbour Г. Атанасов. За началната дата на средновековната 
долнодунавска крепост Пъкуюл луй Соаре и нейното пристанище. - 
Archaeologia Bulgaria, 3 2019 

Поглед към цитаделата на Дръстър (Мъдра – Мундрага) – надеждна 
защита на цар Симеон и армията му при маджарското нахлуване през 894/5. – 
Сб. Преслав, 8, 2019. 

Човешкият потенциал на цар Симеон Велики за водене на войни. 
Славяни, имигранти, съюзници. – В: Симеоново България в историята на 
Европейския югоизток. В. Търнова 2018  

 „Епископски резиденции в Скития и Мизия V-VІІ в. - 51-th 
International Scientific Session PONTICA – Museum for National History and 
Archaeology – Constanta – 3-5 october 2018 

La résidence épiscopale à proximité de la cathédrale de la ville romano-
byzantine de Zaldapa dans la province de Scythie.  /Епископската резиденция да 
катедралата на римо-византийския град Залдапа в провинция Скития/-  
Archaeologia Bulgariсa 
 

Михайлов, Кр.  
Нови проучвания покрай южната крепостна стена на Доростол - 

Дръстър - Силистра.- сб. Добруджа, т. 33 
Приноси към късноантичната фортификация на Дуросторум 

/Силистра/. Опит за реконструкция, Addenda et Corrigenda.- сб. Добруджа, т. 
33. В съавторство с Г. Атанасов. 
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Към фортификацията на дунавския кастел на Дуросторум-Доростол-

Дръстър (Силистра) от VІ-Х в. Addenda. – Плиска-Преслав, 19, 2019. В 
съавторство с Г. Атанасов. 
 

Димов, К. 
За монетите на Дионисополис. Хасково, 2019. 
Рядък мангър на Сюлейман I от Дамаск. – Българска наука, 117, 2019, 

56-58. 
Троен грош на Сигизмунд III от с. Софрониево. – Българска наука, 121, 

2019, 66-67. 
Тройни грошове на Сигизмунд III Ваза (1587-1632) от монетарницата в 

Рига. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, 218-
222. 

Рядък четвърт фъндък на Мустафа IV (1807-1808). – Реверс, 1, 2019, 22-
23. 

Употребата на някои късноримски монети според Теодосиевия кодекс. 
– Реверс, 1, 2019, 27-30. 

Г. Атанасов, К. Димов – Отново за датировката и произхода на пафтите 
— corrigenda et addenda (По повод колекция в Дуловския музей от с. Окорш, 
Силистренско. – Stratum Plus, 2019, 377-394. 

 
Предадени за печат: 

Златни венециански монети от фонда на РИМ – Силистра. – Добруджа, 33 
(под печат) 
 

Популяризаторска дейност 
 
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/ 
 
М. Ганчева, К. Димов 
Участие в първа конференция „Между Дунав и Черно море“ от 

тематичната поредица „България – скритата арт дестинация“, организирана 
от Министерството на туризма и Община Шумен, 11 октомври 2019 г. Тема 
на презентацията – „Дуросторум-Дръстър-Силистра - 19 века величие“. 

 
М. Ганчева 
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Посрещане на група деца от Детска занималня „Резонанс– Силистра“ и 

опознаване на археологическата експозиция чрез играта „Ловци на 
съкровища“- 19 август 2019 г. 

Отразяване на всички събития, организирани от РИМ-Силистра. 
 

Статии и интервюта в централни издания и медии. Образователна 
дейност. 

 
Георги Атанасов 
1.Водещ във филм на БНТ – студио Русе за Археологическото 

наследство на Дуросторум-Дръстър 
2. Съсценарист и водещ във филм за Християнска Залдапа. 1, 2 и 3 

серия на Телевизия Травъл.1 и 2 серия са излъчени през 2019 г., 3 серия 
предстои да бъде излъчена 2020 г. 

3. Участие в научно-популярен филм на БНТ за Княз Борис І – 
Покръстителя- Предстои да бъде излъчен през 2020 г. 

4.Статия във в. Трета възраст „Рождество Христово – по стъпките на 
Светото семейство в Светите земи и знаковите археологически паметници 

5. Участия в предавания на: БНРадио – 1 участия, Радио Шумен – 2 
участия, Радио Варна – 1 участие, Радио Дарик – 1 участие, Радио „Фокус” – 
1 участие,  Вестник „Стандарт” 1 интервю” Вестник „24 часа” 1 интервю 
 

М. Ганчева 
Интервю за БТА, във връзка със „Седмица в музея”. 
Интервю за вестник „Бряг“, във връзка със „Седмица в музея”. 
Присъствие и поднасяне на цветя при провеждане на тържествени 

церемонии в града. 
 

 
К. Димов 

Две участия в предавания на Радио Шумен и едно интервю в Общинско 
радио Велико Търново. 
 

В. Аврамов  
С клуб „Млади възрожденци” към училище”Св.св Кирил и Методий”. 
Цикъл от лекции съвместно с Военно окръжие по НВО. Лекции пред ученици 
от  9 клас от ПГСУАУ „Ат.Буров”, ПМГ „Св. Климент Охридски“. 
 

Вера Милева 
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Участие в телевизионно предаване „Домът на вярата“ на БНТ 2. 

 

Издателска и редакторска дейност 

Св. Ганчева. Научен секретар и редактор – сб. „Добруджа” 33. 
Вера Милева - 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. 
 
Проектна дейност 

Ив. Николова, Св. Ганчева, М. Ганчева, К. Димов, 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. 

3.3.Художествена галерия - Силистра 

През 2019 год. Художествена галерия Силистра продължи активната си 
работа. Организираните изложби и прояви  преминават голям интерес. Сред 
най-значимите и  изложбата на проф. Георги Чапкънов, като изтъкнатият 
български скулптор присъства на откриването й. Закупени са две рисунки за 
фонда на галерията. Друга важна изложба е на Ренесансовия художник 
Леонардо да Винчи с репродукции от неговото творчество по повод 500 
години от смъртта му, която се почете от културната общественост от цял 
свят. Изложбата премина при много голям интерес. 

И през 2019 г. продължиха добрите практики и отношения с други 
галерии от страната, като са експонирахме редица важни гостуващи изложби 
на български класици от фонда на Художествена галерия -  Стара Загора и на 
Художествена галерия - Добрич, съответно колекция от японски гравюри на 
силистренската галерия гостува при тях. Осъществи се съвместна изложба на 
художника график Стоян Цанев от фондовете на галериите Варна, Добрич и 
Силистра.  

Поддържа се  връзка с директорите на силистренските училищата и те 
се  уведомяват за всяко интересно събитие в Художествената галерия, към 
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изложбите и посещенията значително се увеличиха. В тази връзка през 
изминалата 2019 година са закупени стативи за рисуване за провеждане на 
уроци по изобразително изкуство. За доброто реализиране на мероприятията 
в галерията е закупена нова озвучителна техника, а за по-добра реклама е 
изработено ново рекламно табло пред Художествената галерия. 

Продължава работата във фондохранилищата, реставрирани  и 
рамкирани са над 40 творби. 
         За  2019 г. са проведени над 70 мероприятия, като 26 от тях са временни 
изложби на изтъкнати художници от Силистра и страната. 
         Значително се увеличиха и финансовите постъпления от продажбата на 
билети, от отдаване под наем на зала 13 и концертната зала за различни 
прояви и от провеждане на изложби на първия етаж. За сравнение, през 2018 
година постъпленията бяха приблизително 1640 лева, през 2019 година са 
приблизително 3400 лева.  
        По повод 24-ти май -  празник на българската просвета и култура 
директорът на галерията Йордан Колев бе удостоен с грамота и почетен знак 
Печат на Цар Симеон Велики: - златен за принос в развитието и 
популяризирането на българската просвета и култура и изкуство. 
  

3.4.Природонаучен музей –Биосферен парк Сребърна 

1. Събирателна дейност - видеонаблюдението в музея представя 
пеликаните по атрактивен начин, в момента на пристигане, снасяне, мътене и 
отглеждане на малките, като моментът на обучение - летене, лов и забавление 
е най- интересен. 

2. Фондова дейност: 
- фондохранилището се поддържа сухо; 
- 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. Борбата с вредителите  е  по- ефективна. Птиците изглеждат 
добре. Води се дневник. 

- по план се провеждат инвентаризации. 
3. Експозиционна дейност: 
- В местната и национална преса има репортажи за музея. 
- През 2019г. в музея са посрещнати участниците в Екофорум  

„СРЕБЪРНА” 
- Нощта на музеите - с концерт на ансамбъл „Ритъм”, гр. Силистра, с 

художествен ръководител Росен Атанасов. Музеят се превърна в сцена на 
младостта, танца и усмивката. 

33 
 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


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 
          

 
- 14.09.2017г .- Кръстовден- Ден на отворени врати. Участие  в 

европейската инициатива за безплатен достъп на гражданите до културните 
институти, като това се случи на 23 септември. 

- Изработени бяха и предложени безплатно плакати, книгоразделители, 
детски картички, тефтери със снимка на пеликан. 

- Посрещане на гости от чужбина, от институции, посетили служебно 
града ни / от фестивали, чествания и др./ 

- Благотворителна дейност  за деца и възрастни в неравностойно 
положение, ден четвъртък - с безплатен вход. 
  - На 18.09.2019г. участие в работна среща с руски туроператори и 
журналисти, проведена по инициатива на Министерство на туризмма  и 
община Силистра. През м. май 2019г. министърът на туризма посети 
Сребърна, за да се убеди в потенциала на Биосферен парк „Сребърна” и 
възможностите за развитие на туризма в региона. 

- Руските гости -участници в срещата посетиха музея, видяха  красотата 
на Сребърна и добреуредения  музей. 
  - Чрез обществена поръчка се извърши ремонт на настилката в 
откритото пространство пред беседката, в която се стичаше вода. 

През септември започна ремонт на порутената подпорна стена в 
началото на екопътеката. Днес тя е чиста и здрава. 

-  В края на август 2019 г. се проведе международен пленер за 
български и румънски художници по трансграничен проект. Художниците 
рисуваха на територията на Биосферен парк „Сребърна”. Платната бяха 
изложени в ХГ гр. Силистра. Изложбата гостува и в гр. Кълараш. Надяваме се 
пленерът да стане традиция. Може да се съчетае и с фотолюбителско 
присъствие. 

 
4. Научна дейност:  
- Видовото богатство на територията на резервата и прилежащата част 

на река Дунав е представено от все по- малко птици. 
Тенденцията е намаляване на видовия и количествения състав на 

птиците обитаващи резервата „Сребърна” и участъка от река Дунав. 
Забелязва се и може да бъде наблюдавано присъствието на семейство морски 
орли. 

- Беше извършвано ежедневно наблюдение на колонията пеликани с 
цел да бъдат информирани гостите на музея какво се случва там в всеки един 
момент - гнездене, мътене, обучение и т.н.. 

- Биосферен парк „Сребърна” е известен в цял свят, с възможности за 
развитие и нови идеи.  
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- Осъществява се живо наблюдение и използване на филма, направен от 

японската телевизия през 2016 г., днес той е преведен със субтитри. 
Интересът към дестинация „Сребърна” расте с всяка следваща година. 
 

5. Организационна дейност: 
 

-  Работи се  ежедневно по поддръжката на паркинга и градината на 
музея, за да бъде чисто, подредено и по-приятно на гостите.. 
- 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.  

2019г. е  година на вътрешния туризъм, това пролича по високия брой 
посетители и  приходи.Сезон 2019 се отчита като много успешен за 
Природонаучния музей. Посетителите са доволни от посещението си в музея, 
това може да се провери в книгата за впечатления. Малко са препоръките от 
гражданите. Работното време осигурява свободен достъп.  През активния 
сезон седем дни в седмицата от 8.00 до 18.00 часа гостите могат да се 
порадват на красотата на величествените пеликани и „придворните им”. 
Чист въздух, добра визия и човешко отношение към посетителите допринасят 
за големия интерес към СРЕБЪРНА. 

- Посещенията към месец ноември 2019 г. са: платено- 12 456; 
безплатно- 2312; Общо- 14 768. Приходът от такси вход, снимки и беседи е 35 
551 лв. 

-  За сезона музеят има  317 работни дни, като средно на ден в музея са 
били  повече от 40 гости. Работата  продължава с подготовката на сезон 2020 
година.  

 
3.5. Общинско кабелно радио „Силистра” 
 

         Основната задача на екипа на общинското кабелно радио „Силистра” 
през изминаващата 2019 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 отворена и фейсбук страница на общинското кабелно 
радио, която на базата на рейтинга на четене от хора на различна възраст, се 
приема добре. В програмата на радиото са включении авторски рубрики и 
предавания. С цел промяна и подобряване цялостната визия и стил на 
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радиото, акцентира се  върху срещите и разговорите на живо и по този начин 
се подобри връзката на екипа със слушателите. 
        В общо  196 – те предавания през отиващата си година, като се има 
предвид и двете следобедни през годината,  гости в студиото са били над 60 
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  както с бита и традициите на Добруджа, така и в социално- 
икономически план. Радиоцентърът осъществява и директното излъчване в 
ефир на сесиите на Общинския съвет. В тази връзка, по идея на председателя 
на съвета д-р Мария Димитрова, вече е в ход процедура по проучване на 
възможността сесиите да се излъчват  директно по фейсбук страницата. 
Проучва се осъществяването на идеята, а така също и качването на емисиите 
на радиото в интернет.  Много добро се оказа решението на общинската 
администрация да бъде назначен  техник по транслациите, макар и на 
граждански договор. Много от районите в града вече са възстановени. 

Възможно е разширяване на обхвата до населените места на общината, 
след качване в интернет, в кметството на всяко от населените места с 
помощта на компютър-майка,  радиосигналът 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 свития рекламен пазар. Въпреки създадените нови и възобновени 
стари контакти с представители на бизнеса, това рефлектира върху 
приходната част на медията.    В процес на разработка от миналата година е 
процедура за промяна на цялостната програмна схема. През тази година се 
навършиха 70 години от създаването на радиото. По този повод в 
продължение на няколко предавания бе открита тематична рубрика за 
историята на радиото.  

Обсъжда се нова актуализирана концепция за развитие на общинското 
кабелно радио през следващите четири години, в която ще бъдат внесени и 
новите идеи за структурата и дейността на медията.  

 
3.6. Градски духов оркестър – с 56-годишна история. През годината са 

осъществени 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  концерти на открито в Дунавския 
парк.  
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3.7.Ансамбъл „Добруджа” -  популяризира българския 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.  

 
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. 

През 2019 г. с решение на Общинския съвет № 955/31.01.2019 г. 
дейността на Драматично-куклен театър – Силистра е финансирана с  20 000 
лева от общинския бюджет, на база сключен договор за съвместно 
финансиране между Министерството на културата и Община Силистра. 

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» на 3-
ти март – Национален празник на България, Празника на Силистра – 
Кръстовден и в Европейските дни на наследството - 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; 
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- Създаване на комплексен туристически продукт на културно-

историческо наследство, в който да се интегрират всички културни ценности. 
 

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 2019 г. бе в размер на 493 480.00 лева, 
при 52 субсидирани бройки от държавния бюджет, като стандартът за една 
субсидирана бройка е 9 490 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 2019 г. През 2019 г. със 
средства от общинския бюджет от Програмата за капиталови разходи са 
извършени ремонти на народните читалища в Сребърна – 20 000 лв., Смилец 
и Айдемир – НЧ „Родолюбие – 2006” – по 10 000 лв.. 

Ежегодно се провежда среща на ръководството на Община Силистра с 
представителите на читалищата по повод 1 март – Ден на любителското 
художествено творчество. 

  
5. Прояви в изпълнение на плана за действие на Община Силистра 

да подкрепа на интеграционните политики в областта  на културата  
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- През 2019 г. бе обявен ежегодният ученически конкурс за рисунка и 

есе „Дъга на толерантността”. Той се организира за десета година от Община 
Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси към Община Силистра. Конкурсът е интересна 
форма за насърчаване на творческото мислене на младите хора, изява и лична 
позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България.  

Темата за рисунка през изминалата година бе: „Пъстрият свят на 
етносите“ с подтеми: „Какво означава да съм толерантен”, „Примери за 
толерантност“,„Какво знам за етносите“, „Обичаите на етносите в моя край“. 

Близо 100 деца от Силистренска област и от страната от 1-ви до 12 клас 
представиха  чрез изкуството своето виждане и разбиране за толерантност, 
търпимост и приятелство. Сред тях са децата от община Силистра и от селата 
Черник, община Дулово, Самуилово - община Сливен. 
- С пролетно тържество „Слънцето свети за всички”, посветено на 
приятелството бе отбелязан 8 април - Международен ден на ромите. 
Събитието се проведе на 5 април 2019 г. в зрителната зала на Народно 
читалище „Дочо Михайлов 1906”, село Бабук. Проявата събра слънчевото 
настроение на децата и гостите на селото и сътвори букет от музика и танци 
за приятелството и толерантността.  

Празникът се организира от Кметство Бабук и Народно читалище 
„Дочо Михайлов” - село Бабук, със съдействието на Община Силистра и 
Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 
въпроси към Община Силистра.  Той е част от заложените дейности в Плана 
за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики 
за периода 2015 – 2020г.  

В програмата участваха самодейни групи към НЧ „Дочо Михайлов 
1906”, както и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село 
Калипетрово. 

Със своите най-нови танци, нежните дарования от Балет „Лиденс” към 
НЧ „Доростол 1870”, град Силистра с ръководител Лидия Маркарян 
зарадваха гостите на проявата. Прекрасните изпълнители от Център за 
музика и изкуства „Мегатон“, град Силистра с ръководител Миглена Илиева 
също поднесоха своите поздрави към жителите на село Бабук. 

За всички участници Община Силистра осигури много подаръци и 
приятни изненади. 

- По покана на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов на 
11 април 2019 г. в град Силистра гостува училищен спектакъл „ 140+1 
трудни, но свободни, Българийо!“ на ОУ „Отец Паисий“, село Добротица по  
произведенията: „Стопанката на Господ“, “Шибил“, “Ветрената мелница“ и 
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„Бай Ганьо“ и музика на Ваня Костова и българска класическа музика, деца-
билингви отлично се представиха.   

- С турнир по народна топка в град Силистра бе отбелязан 16 ноември -  
Международен ден на толерантността. Събитието се организира от Община 
Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси и Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към Община Силистра. Турнирът 
се проведе в навечерието на празника на 15 ноември  2019 г. 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 2019 г. инициативи в Плана за 
подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за периода 2015 
– 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 пета поредна година в село Брадвари, община Силистра бе 

отбелязан традиционният пролетен празник на алианите "Невруз". Той се 
проведе на 16 март 2019 г. в Салона на читалището в село Брадвари. 
Проявата се организира от Община Силистра, Народно читалище „Заря 1957” 
- село Брадвари и СНЦ „Джем” – село Брадвари. 

В програмата участваха състави от селата Черник - община Дулово, 
Севар и Мъдрево – община Кубрат и село Брадвари, както и турският певец 
на народни песни Ферхат Дурмуш от град Анкара – Турция. Ритуалният танц 
«Семах» представи Женската фолклорна група при Народно читалище „Заря 
1957” - село Брадвари.  Детската танцова група „Брадварче“ към читалището 
в Брадвари и Танцова група „Жетварче“ от град Дулово поднесоха своя 
поздрав към всички жители и гости на селото.   

 
 - Проведе се традиционната викторина на тема: “Какво знаем за Таньо 
войвода?” и организиране на четиридневен поход “По стъпките на Таньо 
войвода”. На 30 май 2019 година стартира 34-ият Национален ученически 
поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, който се организира от 
КПД „Родно Лудогорие” с председател д-р Анатолий Кънев. За 18-та поред 
година Община Силистра съдейства за участието на ученици и учители от 
общината в проявата.  
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 Походът се провежда под патронажа на Министерство на 
образованието и науката, РУО на МОН в страната, общините и музеите на 
градовете Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово.  
 От Силистра участваха млади хора, успешно представили се в 
тазгодишната викторина-конкурс от СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Силистра и ПЗГ 
„Добруджа” – Силистра, както и учители и музейни специалисти от РИМ - 
Силистра.  

- През месец декември 2019 г. традиционно бе обявена викторина “По 
пътя на Шейх Бедреддин”, във връзка с Международния ден на 
толерантността, като учениците трябва да предадат своите творби до края на 
месец януари 2020 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 
етническите 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 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 за 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.  
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