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Прояви, свързани със съхраняване на културната идентичност и 

възраждане на народните празници и обичаи 

 

 

КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ „ГОЗБИТЕ НА ДОБРУДЖА” 

 

Уникалната по рода си инициатива ГОЗБИТЕ НА ДОБРУДЖА събира 

участници от различни краища на Добруджа в Сребърна.  

В известното село с пеликаните, Биосферният парк – природен обект на 

ЮНЕСНО и с Природонаучния музей   на 1 декември 2012 г. под патронажа 

на кмета на Община Силистра и със специалното съдействие на кмета на 

Сребърна за пръв път се провежда зимното издание на кулинарния фестивал 

на Добруджа.  

За първи път атрактивното събитие промотира домашно приготвени 

ястия и напитки от продукти, характерни за есенно-зимния сезон, както и 

свързани с крайдунавската местна кухня.  

Само тук в деня на празника можете да опитате от вкусните рибени 

чорби, приготвени по сребренски и по ветренски, с които щедрите домакини  

посрещнат своите гости.  

Повече от 150 участници  се включват в зимния кулинарен фестивал в 

Сребърна - групи и индивидуални участници от населени места от всички 

общини на област Силистра,  читалища от област Добрич, гости от Румъния  

представиха ястия от националната си кухня, липовани от с. Казашко  

показаха фолклор и руски традиционни гозби. Общата трапеза изобилства от 

вкусни печива, домашно замесени и точени теста, пикантни разядки и салати, 

месни ястия, варени сладка, сладкиши, зимнина и др.  

По традиция присъстват представители на различните етнически групи 

от региона на Добруджа – българи, турци, цигани, татари, румънци, липовани, 

които заедно представят добруджанската кухня.  

Кулинарната изложба – дегустация има конкурсен характер за 

фестивала, а специално жури отново прецизно оценява най - оригиналните 

автентични ястия. За отличените участници са предвидени грамоти и много 

предметни награди. 

Ето и някои от наименованията на добруджанските ястия, представени 

на кулинарния фестивал ГОЗБИТЕ НА СРЕБЪРНА - заек по ловджийски, 

пълнена тиква, зелеви сарми, зимна салата, ошаф от сушени плодове, лучена 

яхния със сушени сини сливи, зелник и други  местни гозби. 

 



 

Деца от кръжока по готварство към училища от гр.Силистра и деца от  

с.Сребърна участват в детската готварска работилница, показвайки кулинарни 

умения, докато приготвят предястия, салати и сладки. 

В деня на фестивала освен на кулинарните изкушения и домашни 

напитки, посетителите на празника могат да се насладят и на красивите 

изпълнения на певчески и танцови групи от цяла Добруджа. 

Програмата на кулинарния фестивал в Сребърна включва: 

1. ИЗЛОЖБА  - ДЕГУСТАЦИЯ 

2. КОНКУРС  ЗА АВТЕНТИЧНИ ЯСТИЯ и конкурс за домашни 

напитки  

3. КОНКУРС за ЕТНО ВИЗИЯ на щанд 

4. ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ – детска готварска работилница,  

занаятчийски ателиета и др. 

5. АНИМАЦИЯ за деца и възрастни 

6. ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА – танцови и певчески изпълнения на 

читалищни дейци -  деца и възрастни 

7. ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР 

Всеки, който желае да се присъедини като участник в  кулинарен 

празник на Добруджа, който ежегодно се провежда в Сребърна задължително 

трябва да изпълни следното условие: да се представи с домашно приготвено 

ястие, поднесено в глинено гърне, чувен или тава и подредено на общата 

трапеза. Ястията могат да бъдат от категория основни, супи и чорби, десерти, 

салати, предястия и следястия, тестени изделия, варива, печива, разядки, 

сладка, зимнина. 

Вход свободен. 

Съорганизатори на фестивала ГОЗБИТЕ НА ДОБРУДЖА са ОБЩИНА 

СИЛИСТРА, кметство с. Сребърна, НЧ „Възраждане – 1940” - с. Сребърна, 

неправителствени организации и сдружения.  

Кулинарният фестивал ГОЗБИТЕ НА ДОБРУДЖА е еднодневно 

преживяване, посветено на популяризирането на кулинарния феномен, 

характерен за региона на Добруджа и неговото представяне пред широката 

публика, като най-важният елемент е да не се допусне изчезването на типични 

за региона продукти и ястия чрез промотирането им. Фестивалът е насочен 

към широката публика – местното население и местни общности, гости на 

региона, туристи. Той е мултикултурна територия, представяща идентичност, 

традиция и автентичност от Добруджа.  

 

 

ПРОЛЕТЕН СЪБОР НА АЛИАНИТЕ „НЕВРУЗ” 

 

В село Брадвари от 2014 г. се провежда единственият по рода си за 

региона Пролетен събор на алианите „Невруз”. Реализира се от Община 

Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и 



 

интеграционни въпроси към Община Силистра, Кметство Брадвари, Народно 

читалище „Заря 1957” - село Брадвари, СНЦ „Джем” – село Брадвари. 

 В проявата се представят характерни за алианите танци, песни и обичаи 

и по- конкретно ритуала „Семах“.  

Ритуалът „Семах“ е съвкупност от предимно мистични  движения на 

тялото, съчетаващи в себе си една неповторима хармония.  Те представляват 

един от дванадесетте основни елемента в  религиозните практики, извършвани 

от привържениците на групата на т.нар. алевитите-бекташи. Ритуалът се 

извършва от таньори (Семах танцьори) и е изпълнен  с движения и музика, 

изпълнявана предимно на инструмента саз. Една от основните характеристики 

на ритуалния танц е, че той се изпълнява от мъже и жени, които са рамо до 

рамо. Самият ритуал се основава върху концепцията за единение с Бога, тъй 

като това е част от един естествен цикъл: хората идват от Бога, обръщат се 

към Бога и се връщат при Бога. 

Една от характерните особености на празника „Невруз” е паленето на 

огън. За подклаждането на голям празничен огън се набавят сухи клонки и 

дърва от гората и се натрупват на мястото, където ще се проведе честването. В 

празничните дни жените не перат и не вършат ръкодeлна работа, не шият. 

Мъжете също не похващат работа. Огънят се прескача за здраве. 

В програмата участват самодейни състави от населени места с 

преобладаващ брой алиани. 

През 2009 г. ЮНЕСКО включва Невруз в Представителния списък на 

нематериалното културно наследство на човечеството, на 19 февруари 2010 г. 

Общото събрание на ООН приема резолюция, с която утвърждава Невруз като 

международен празник. 

Тюркоезичните народи са го чествали от най-стари времена още отпреди 

7 000 години. Невруз е персийска дума и означава "нов ден". Свързан е с 

пролетта, възкресяването на природата, новото начало, новото раждане. 

Различните народи го наричат по различен начин: Невруз, Султан невруз, 

меврис, кърклар. Всичките изброени наименования означават едно и също: 

нов ден, начало на нов живот. С празника Невруз се изпраща зимата и се 

посреща пролетта.  

Празникът „Невруз” се свързва с различни местни традиции и е 

обвързан с множество предания и легенди. Ритуалите, които съпътстват 

тържеството са различни, като се започне от прескачането на огньове, през 

ходене по  тънко въже, традиционни игри като конни надбягвания или 

традиционната борба. В отделните държави е и различно.  Песните и танците 

са общи за почти всички региони. Жените играят ключова роля в 

организирането на празника и предаването на традициите свързани с него. 

Популяризират се ценностите, свързани с  мира и солидарността между 

поколенията и в семействата, както и помирението и добросъседството между 

хората. Всичко това допринася за проявяване и запазване на културното 

многообразие и приятелството между народите и различните общности.  

 



 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ  

“УТРЕШНИЯТ МИР ЗАПОЧВА С ДНЕШНОТО ПРИЯТЕЛСТВО” 

 

Силистра е фестивален център на една престижна проява – 

Международният детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с 

днешното приятелство”, в който участват детски танцови състави от страната 

и чужбина на възраст от 8 до 15 години. Фестивалът няма конкурсен 

характер.Това е  празник на  слънчевите детски усмивки, на колорита от багри 

на костюми  от различни краища на света, на единствения език, на който 

говори цял свят – езикът на музиката и танца.  

Провежда се под патронажа на Кмета на Община Силистра. 

Фестивалът се организира от Община Силистра, във взаимодействие с 

CIOFF – България, Национална секция за България на Международния съвет 

на организаторите на фстивали за фолклор и традиционно изкуство, 

официален партньор на ЮНЕСКО. Община Силистра е член на организацията 

на фестивалните градове. 

 Той води началото си от 1994 година, като първият за България 

Международен детски танцов фестивал с въздействащото послание: 

„Утрешният мир започва с днешното приятелство”. 

В Силистра са гостували много детски танцови състави от цял свят: 

Европа, Азия, Америка, Африка. Историята на фестивала е изключително  

богата и  съхранява самобитна култура, танцовото и музикално изкуство. 

Хилядите млади участници, зрители и гости за цял живот носят в сърцата си 

любовта към танца, спомена за приятелството и гостоприемството на красивия 

град Силистра.  

Силистренци се радват на най-малките посланици на днешното 

приятелство и утрешният мир. Удоволствие и съкровено чувство изпитва 

всеки участник, гост и зрител, когато наблюдава усмихнатите и по детски 

искрени лица, красивите танци и костюми.      

По време на проявата постоянно работи фестивален клуб във фоайето на 

Залата на Община Силистра, в който журналисти, участници, гости и 

граждани могат да получат актуална информация за фестивалните дни. В 

продължение на три поредни вечери, силистренската публика е свидетел на 

изключително богати и колоритни концерти, поднесени ни от „децата на 

света”. 

Съпътстващи мероприятия по време на фестивала са: 

- Началото на фестивала - голямо дефиле през града, с участието на 

всички детски колективи, гости и домакини на празника.  

- „Ателие по танци”- заучаване на един най-популярен танц от всяка 

страна, гост на фестивала. Участие вземат всички деца, участващи във 

фестивала. Ателието се реализира сред природата – в Дунавския парк. 

- Провежда се конкурс „Мис и Мистър Фестивал“. Тържество на 

приятелството и обичта, послание към утрешният мир. Децата написват 

своите послания за мир.  



 

- Тържественото закриване на фестивала е съпроводено със 

Заключителен фестивален концерт с участието на всички колективи. С едно 

всеобщо хоро, включващо заучен танц от всяка гостуваща държава, с 

участието на всички деца на фестивала. Пускане на хартиените послания за 

мир в небето, закачени на балони, за да могат, символично да стигнат 

навсякъде по света.  

По време на фестивалните дни, се създават нови приятелства, и на 

практика се доказва девизът на международния детски форум “Утрешният мир 

започва с днешното приятелство”. 

 

 

 

„ ПРАЗНИК НА ХЛЯБА, ПЕСЕНТА И ТАНЦА   

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НАРОДНИТЕ 

ЧИТАЛИЩА И ФИРМИ ОТ СИЛИСТРА И КОНЦЕРТ „С МАГИЯТА  

НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР” 

 

Хлябът е дар, благодат и живот. Роден от зрънцето жито и символ на 

Добруджа, хлябът е най-свещеното благо, почитано от хилядолетия по целия 

свят. 

Първият по рода си за община Силистра  Празник на хляба, песента и 

танца. Организатор на събитието е Община Силистра. Участници в събитието 

са народните читалища, фирми от община Силистра, учебни заведения, 

пенсионерски клубове, земеделски кооперации. 

В рамките на проявата се позиционират щандове за продажба, 

демонстрация и дегустация на хляб и хлебни изделия. С изложението на хляб 

и хлебни изделия се представя разнообразието от различни ръчно изработени 

тестени изделия по автентични български  рецепти. Паралелно се представят 

стари занаяти и възстановки, обичаи и традиции, неизменно свързани със 

жътвата, производството на хляб и живота на българина. Има приемственост 

между поколенията – възрастните показват, младите се учат. В бита на 

българина трудът и музиката вървят ръка за ръка. Те са преплетени така, че да 

обединяват, да сплотяват, да поддържат любовта, да пазят от болести, да 

смиряват. 

Затова заедно с изложението тече художествена програма „С магията на 

българския фолклор”–  песни и танци, характерни за Добруджа и различните 

етнографски области. Провежда се фолклорна игротека – с участието на 

клубове за народни танци от Силистра и областта. 

Празникът предлага една богата палитра от песни, танци, веселие и 

благословения символ за здраве – хлябът.  

 

 

 

 



 

„ДУНАВСКИ СПОМЕНИ” 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН 

 

       „Дунавски спомени” – фестивалът, който ни заставя да си спомним за 

любимите на няколко поколения стари градски песни. 

       Община Силистра организира и провежда  Фестивал на старата градска 

песен “ДУНАВСКИ СПОМЕНИ”. Фестивалът е включен  в празничната 

програма,  посветена на Кръстовден – Празник на Силистра. Той се провежда 

под патронажа на кмета на града. 

       Главната цел на фестивала е съхранение и популяризиране на старата 

градска песен, съхраняване и обогатяване на музикалната култура. 

      И не случайно, отново и отново, всяка година, изричаме словата -“Песните 

на нашият народ са го съпътствали винаги. Тя… ПЕСЕНТА…, е живот и 

история, настроение, тя е спомен и младост. Всяко сърце, което пее и което 

слуша, се радва на песента! То е младо, защото песента е извор на живот. 

Затова я чувстваме с цялото си сърце и душа, затова й се радваме, на колкото и 

години да сме“. 

       Преди началото на концертната програма,  всички колективи, 

съпроводени от Градския духов оркестър, поднасят цветя пред Паметника на 

песента в Дунавската градина, единствен в България. Той е символ на 

песенните традиции в Силистра и богатата музикална култура. Създаден е  във 

връзка с Първия събор на хоровете от крайдунавските градове, проведен в 

Силистра през 1910 г. 

       Проявата  се радва на голям интерес от силистренци и гости на града, 

ценители на неостаряващите и мелодични стари градски песни.   

       Творчески формации от Община Силистра ежегодно участват в този 

празник на таланта, всеотдайността и любовта към старата градска песен. 

         На сцената в Силистра са гостували певчески колективи от: Варна, 

Шумен, Добрич, Русе, Пловдив, Разград, Търговище, Казанлък, Сливен,  Бяла 

– област Русе и област Варна, Обзор, Преслав, Пордим, Кнежа, Габрово, 

Г.Оряховица, П.Тръмбеш, Главиница и много други градове на страната. 

       

 

 

 

„СЛАВЕИ НА ДОБРУДЖА” 

 ПРЕГЛЕД НА ИЗЯВЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОБРУДЖАНСКИ ФОЛКЛОР 

 

    От много  години този преглед събира на една сцена талантливите 

„славеи”  на Силистра - певци и инструменталисти. Този ден носи 

очарованието на таланта, неповторимата атмосфера на съхранените 

добруджански традиции, красотата на песента! Това са индивидуални 

изпълнители на добруджански песни и мелодии, деца и възрастни от цялата 



 

община, които имат записи по радио и телевизия, както и изяви на регионални 

и национални сцени.  Последните няколко години се включват и оркестри за 

добруджанска музика. 

Силистренската публика се наслаждава на изявените добруджански  

певци и инструменталисти и техните млади последователи, които  представят 

местния фолклор с неговата характерност и традиции,  многообразие от 

гласове и мелодии. Добруджанецът умее да предава на бъдещото поколение 

българските народни песни и свирни. Тук си дават среща няколко поколения 

певци, инструменталисти, оркестри  и ценители на  фолклора! На сцена се 

събрат всички, които обичат българската народна музика. Жива е 

приемствеността. 

Силистренци на живо се докосват до магията на българския фолклор, 

наречена БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА или  нашите „СЛАВЕИ НА 

ДОБРУДЖА”. Заедно съпреживяваме магията на българското народно 

творчество и се покланяме на талантите на Силистра!   

Народните песни и свирни са израз на духовните изживявания - те са се 

раждали на празници, на нивата, край стана, в тъжни или радостни моменти и 

носят в своята мелодия духа на времето. Именно затова тези изпълнения са 

безценни - защото те сами по себе си са неписаната история на страната ни. 

Във фолклорното слово, в песента е концентрирана опазената духовна енергия 

на народа. 

Този фестивал носи необятната сила на нашия фолклор, истинско 

богатство на българския дух и култура, открива и представя таланти. 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР „ЧОВЕК И ПРИРОДА” – ВЕТРЕН 

През месец август се провежда традиционният ежегоден Национален 

пленер "Човек и природа" - Ветрен. Той се организира повече от 20 години на 

брега на река Дунав в село Ветрен  по инициатива на Дружеството на Съюза 

на българските художници – Силистра със съдействието на Община Силистра 

и Общински съвет – Силистра. Участват творци в сферата на живописта, 

скулптурата и графиката. Всички те са изявени художници с доказани 

творчески заложби на регионално, национално и международно ниво, както и 

с десетки участия в изложби на различна тематика. Със своите творчески 

виждания в пленера се включват художници от няколко поколения.  

След като пленерът завърши, творбите се експонират в специална 

изложба в Художествена галерия – Силистра. Всеки художник, участник в 

пленера, дарява своя картина на Община Силистра.   

 

 



 

ЕНЬОВДЕН В СИЛИСТРА 

На 24 юни честваме един необикновен български народен празник – 

Еньовден. Традициите, които виждаме на този ден, са изключително 

интересни. 

 Община Силистра  в партньорство с Регионален исторически музей – 

Силистра, Регионална библиотека „Партений Павлович“ - Силистра и народни 

читалища от община Силистра всяка година организират празник "С билки и 

песни на Еньовден".  

Организаторите на празника подаряват едно вълнуващо преживяване с 

аромат на билки, бабини наричания, мъдри съвети и приключения назад във 

времето със занаятите на нашите предци. 

Поредицата от прояви започва с бране на билки от ранни зори, от които 

се прави вкусен чай за всички, присъстващи на празника и продължава с 

богата програма:   

- Изложби на ароматни и лековити билки и гозби; 

- Ателиета и демонстрации на стари занаяти от бита на българина; 

- Ревю и презентиране на автентични обичаи и носии от Добруджанския 

край; 

- Открита чайна; 

- Баене и гадаене по стари обичаи 

- Конкурс за изработка на еньовденски венец; 

- Театрални етюди и скечове; 

- Представяне на песни, игри и танци, характерни за празника и региона 

ни. 

В рамките на разнообразието от прояви, възрастни жени гадаят и 

наричат за здраве, късмет, женитба, любов и плодородие.   

В конкурса за изработка на красив еньовденски венец с прясно 

набраните билки рано сутринта на магическия Еньовден се включват десетки 

деца, които по-късно заедно със своите родители извиват голямо празнично 

хоро. 

Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра участва с 

изложба на материали от фондовете на библиотеката, свързани с билките, 

билколечението и традициите на Еньовден. Библиотекарки, облечени в 

народни носии, помагат на желаещите да разгледат и прочетат материали от 

представената колекция на библиотеката. 

В празника се включват ученици-членове на учебна компания "Аромат 

на здраве" и полагащи грижи за "билкова аптека под небето" от  

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“ – Силистра. 

С празника Еньовден се съжививява една традиция, която ни връща към 

корените на нашите деди и с която младите хора се докосват до автентичните, 

уникалните, безценните обичаи и поминък на българина.  

 

 



 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КУКЕРСКИТЕ ГРУПИ В СЕЛО 

КАЛИПЕТРОВО 

 

Село Калипетрово е известно като будно огнище и пазител на 

традициите през вековете, където до днес са се запазили автентичните песни, 

обичаи и танци. 

Селото е известно с провеждането на Национален фестивал на 

Кукерските групи, Регионален конкурс за млади добруджански изпълнители 

на народни песни “Васила Вълчева” и Лазарски събор на групи от региона, 

които се организират от Народно читалище “Пробуда-1940” с.Калипетрово, 

Кметство с. Калипетрово, Църковно настоятелство към Храм “Св.вмчк 

Димитрий” с.Калипетрово и Община Силистра. Всички конкурси са с 

награден фонд.     

Кукерската група към читалището датира от  края на 18 век. 

Празникът Кукеровден започва рано сутринта в неделя на Сирни 

заговезни. Кукерите се събират в къщата на човека, който в персонажа е 

“магаре” на кукерската дружина. Обикалят цялото село, благославят всеки 

дом за здраве и берекет, прогонват злото от хората и къщите – “Да потъне 

вдън земя злото – да царува доброто!”. 

Надвечер кукерите отиват на мегдана, където се стичат и калипетровци. 

Тук на мегдана става и кукерското хоро – кукерското надбягване. Наловени за 

куките си, символично заорават, впрегнати и след това засяват. 

В персонажа на дружината са: кукери, “магаре” и Аджи Боба. 

Кукерите са облечени: на краката бели навуща с кръстосани черни върви 

и обути с цървули. Опасват бяла фуста, препасват алфатарска престилка, 

обличат бяла плетена или тъкана фланела, червен елек от опас, а на гърдите 

кръстосват копчалия каиши.На кръста завързват преплетено въже, на което са 

навързани траките. На главата поставят маска – гугла с висока около метър 

дървена конструкция, която е украсена с разноцветни кокоши или гъши пера. 

Отпред, на лицето, маската е нашита с разноцветни парцалчета, има нос от 

дръжка на кратуна и брада от опашка на петел. Отзад, на гърба, се спуска 

конска опашка и разноцветни дълги панделки. В ръка държат кука-гега, а 

определени кукери носят кратуна  - за събиране на пари. 

Пред кукерите върви  “магарето” – мъж, облечен във вехти дрехи – 

фуста и престилка. На кръста му са закачени две дървета, оформени отпред 

като магарешка уста. С две въженца “магарето” отваря уста и там хората 

слагат пара. Лицето му е начернено със сажди.  

Най-отзад върви “Аджи Боба”, облечен с вехти дрехи и ямурлук, а 

лицето му е начернено със сажди. В ръка държи дълъг прът, с който подкарва 

кукерите.”Аджи боба” цапа хората с черно за здраве. 

Кукерският състав при читалище “Пробуда” с.Калипетрово е множество 

награди и отличия от фестивали в Перник, Ямбол, Стара Загора, Сливен, 

Пъдарево, Севлиево, Търговище, Раковски, Габрово, Златни пясъци и др. 

местни, общински, регионални и национални празници.  



 

Националният фестивал на Кукерите в Калипетрово винаги се провежда 

седмица след Сирни Заговезни, за да могат да участват повече колективи от 

всички етнографски области на България, тъй като в самия ден битуват в 

своите населени места. Фестивалът се провежда  всяка нечетна година. 

 

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 

ДОБРУДЖАНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ 

"С ПЕСНИТЕ НА ВАСИЛА ВЪЛЧЕВА" 

 

Регионалният конкурс за млади изпълнители на добруджански народни 

песни е на името на Васила Вълчева – изключително интелигентна и с много 

добра памет народна певица от с.Калипетрово. В Института по музикознание 

на БАН, благодарение на ст.н.с Михаил Букурещлиев и други сътрудници, за 

поколенията са запазени над 1400 автентични текста и мелодии на песни, 

изпети от В. Вълчева. По сведения на певицата са описани десетки народни 

обичаи и традиции. Всички те се съхраняват и до днес в Института по 

фолклористика и музикознание при БАН.  През 1988 г. Михаил Букурещлиев 

издава сборник "Народни песни от Добруджа", записани и изпети от баба 

Васила.  

"С песните на Васила Вълчева" е името на регионаления конкурс за 

изпълнители на народни песни. В конкурса участват изпълнители в три 

възрастови групи. По регламент певците изпълняват добруджанска песен по 

избор и песен от репертоара на Васила Вълчева.  

 

 

ЛАЗАРОВДЕН В СЕЛО КАЛИПЕТРОВО 

 

По стари български традиции и обичаи, подготовката за Лазаровден 

започва от рано, още "среди пости". По-възрастна жена, която отдавна е била 

посветена в лазаруването, помага на момичетата да разучат песните, които ще 

изпълняват, обикаляйки селото. По-голямата част от тях пеят, а останалите 

танцуват, тъй като Лазаровден е празник както на женската хорова песен, така 

и на танца. 

На този ден празничният обред започва рано сутринта. Момичетата се 

разделят на групи от по 5-6 лазарки и започват да обикалят селото пременени 

в невестински дрехи. 

Според народните вярвания, стопанката на къщата задължително трябва 

да дари всяка лазарка със сурово яйце, което символизира безсмъртието. 

Освен това с него са се разваляли магии и са се правели гадания за бъдещето. 

Счита се, че къща, която е посетена от лазарки е щастлива и 

благословена, каквото пожелават и те самите чрез своите песни. 

Съборът на Лазарските групи се провежда всяка година на народния 

празник “Лазаровден“ в Храм “Св.вмчк.Димитрий”, с.Калипетрово. В него 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8


 

вземат участие лазарски групи от Калипетрово, читалището, детската градина 

и лазарски групи от региона. Пеят песни за Лазара, играят обреден танц 

наречен “буенек”. 

 

 

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА „ПЪСТРА ДОБРУДЖАНСКА ТРАПЕЗА В 

СЕЛО ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО 

 

През м. ноември  в с. Полковник Ламбриново се провежда кулинарната 

изложба "Пъстра добруджанска трапеза". По традиция мероприятието се 

провежда първата събота на м. ноември и е част от областния културен 

календар.  

Кулинарната изложба е дело на НЧ "Ламбриново-2013" и на Община 

Силистра.  

На изложбата се представя трапезата с най-интересните и вкусни гозби 

на алмалийци - преселници от с. Алмалий в Северна Добруджа в с. Полковник 

Ламбриново, според Крайовския договор. Именно в тяхна памет се посвещава 

мероприятието. Уникална изложба от снимки представя миналото на селото. 

 

 

ФЕСТИВАЛ НА КОЛЕДАРСКИТЕ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА 

„СТАНИ НИНЕ, ГОСПОДИНЕ”   

СИЛИСТРА  

 

Фестивалът на коледарските групи „Стани Нине, господине” се 

провежда всяка година, дни преди Рождество Христово /Коледа/. Във 

фестивала участват групи от Община Силистра, разделени на:  

- обредни групи – изпълняват ритуала „Посрещане на Коледари в дома”;  

- певчески групи – изпълняват 3-4 песни и благословия.  

Групите съобразяват своите изпълнения  с характерния за региона 

обичай /музикален съпровод, речитатив, персонажи/ и др. 

Фестивалът е журиран от специалисти -фолклористи и етнографи. 

Активно е участието на гражданите на Силистра, съпреживявайки 

неповторими мигове с коледарските групи. 

 

       

ПРОЛЕТНИ ИГРИ И ПЕСНИ В СИЛИСТРА 

 

Община Силистра организира „Пролетни игри и песни“ – традиционен 

преглед  на художествените състави към народните читалища в община 

Силистра. 

 В прегледа  участват всички народни читалища с над 35 художествени 

колектива и 450 самодейци от Община Силистра. 



 

Проявата се осъществява в съответствие с Културния календар на 

Община Силистра и е посветен на пролетните празници – Първа пролет, 

Лазаровден, Цветница. Идеята е да се представи фолклорното песенно и 

танцово богатство на Добруджа, автентичните обичаи и традиции, с които се 

отбелязва настъпването на пролетта, както и красотата на българската народна 

носия. 

 

 

ПРАЗНИК НА ДИНЕНИЯ МАДЖУН В С. СМИЛЕЦ 

 

В последната неделя на месец август в силистренското село Смилец  е 

кулминацията на програмата „Седмица на динения маджун”.  

Инициативата е  организирана от Кметство Смилец и Народно читалище 

„Светлина 1906”, със съдействието на Община Силистра. Седмицата включва 

няколко традиционни моменти от миналото на някогашното село Караомур. 

Обичаи, които съживяват ценности и практики от бита на добруджанеца: 

производство, „история и практика” на печенето на хляб; възстановка на 

ритуала „Жътва”, открити уроци по народни танци, както и подготовката на 

няколко тона дини, за да се „превърнат” в самобитния добруджански еликсир, 

известен като „динен маджун”, някога естествен подсладител и част от 

трапезата на българина от Крайдунавска Добруджа.  

  Инициативата-акция "Приеми ме на село", в която участват градски 

деца от няколко възрасти, постига целите по  едновременно патриотичен и 

познавателен начин съвременното поколение да обърне поглед към 

традициите на добруджанското село Смилец 

 

 

ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК "ЗЕМЯТА И ХОРАТА" 

 

Фолклорният празник „Земята и хората“ е традиционен празник на 

плодородието в село Бабук. Проявата се организира от Община Силистра, 

Кметство село Бабук, НЧ „Дочо Михайлов-1906”, село Бабук, със 

съдействието на земеделската кооперация "Мотор 93" в селото.  

Събитието предлага богата фолклорна програма, есенни изложби на 

плодове и зеленчуци от селото, както и на ястия, характерни за селото. 

Провежда се в края на месец октомври. 

 

 

ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК НА КУКЕРИТЕ И МАСКИТЕ „ДА 

ПРОГОНИМ ЗЛОТО ЗАЕДНО“ В СЕЛО АЙДЕМИР 

 

Силистренското село Айдемир е домакин на най-големия в 

Североизточна България Празник на кукерите и маските. Проявата се 

организира от Община Силистра, Кметство Айдемир  и Народно читалище 



 

„Родолюбие 2006 г“, село Айдемир. Събитието е с конкурсен характер. В него 

участват групи от цялата страна – кукери, джамали, бабугери, старци, бразаи. 

Журито има за задача да оцени участниците в категории, като кукерски групи, 

индивидуални кукерски маски. 

 

 

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ВДЪХНОВЕНИ ОТ ПЕСНИТЕ НА 

ГЕОРГИ ЖЕКОВ" 

 

Народният певец Георги Жеков е роден през 1942 година в село 

Айдемир, община Силистра. Със своите изпълнения той е ненадминат майстор 

както на бързите, така и на бавните народни песни от Добруджа. Чрез 

собствената  си интерпретация, Георги Жеков запазва автентичността на 

песента и чрез своя изключителен талант придава собствен облик на всяко 

едно изпълнение. B peпepтoapa мy пpeoблaдaвaт дoбpyджaнcĸитe пecни, нo 

ocвeн тяx пee тpaĸийcĸи, cтpaнджaнcĸи, мaĸeдoнcĸи. Има над 200 

самостоятелни записа. Ненадминатият славей на Добруджа, оставя след себе 

си много богато песенно наследство.  

Израз на благодарност и признателност към самородния му талант през 

2014 година в родното му село стартира първото издание на националния 

фестивал "С песните на Георги Жеков".  

Организатори и инициатори  на фестивала са Община Силистра, 

Кметство с.Айдемир и НЧ ”Родолюбие 2006”, с. Айдемир.  

От 2019 година фестивалът се провежда под мотото „Вдъхновени от 

песните на Георги Жеков“. Събитието  има конкурсен характер и се провежда 

през месец юни. 

 

 

ХУМОРИСТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „СРЕБЪРНА ПЕЕ И СЕ СМЕЕ” 

 

Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” е създаден през 

2009г., като негови организатори са Община Силистра, Кметство Сребърна и 

НЧ „Възраждане-1940”, село Сребърна. 

Участие във фестивала могат да вземат ученици, граждани, самодейни 

колективи при читалища и пенсионерски клубове от цялата страна след 

подаване на заявка. 

Всички участници трябва да изпълнят нещо хумористично - песни, 

танци, комедийни скечове, авторски хумористични материали като виц, есе, 

басня и т.н. 

Фестивалът се провежда ежегодно в средата на месец май на сцената 

пред читалището. Той няма конкурсен характер. Всички участници във 

фестивала получават грамота за участие и награди. 

 

 



 

ВЕЛИКДЕНСКО АТЕЛИЕ „ПИСАНИ  ЯЙЦА” 

 

Организатор на проявата са Община Силистра – Дирекция  "Хуманитарни 

дейности",  Общински съвет по наркотичните вещества и народно читалище от 

Община Силистра. 

Участници за боядисването на яйцата и изработване на великденски 

атрибути - приблизително 60 деца от двете школи по изкуствата към ЦПЛР ОДК 

Силистра, от училища, детски градини, читалища, музикални и танцови 

формации.  

 Великденско ателие "Писани яйца" събира всяка година хора от 

различни възрасти, обединени от традицията да се шарят яйца. 

 Първи боядисват  яйца гостите на ателието. Най-атрактивният момент 

безспорно е състезанието с лъжици. Ателието всяка година донася много 

радост на участниците. 

Всички участници получават грамота за проявеното старание наречена 

"похвалка", а по-малките получават Великденско зайче. 

 

 

 АТЕЛИЕ „ ВЪЛШЕБНИ СУРВАЧКИ” 

 

Община Силистра и Общински център по наркотични вещества  всяка 

година в навечерието на Коледа организират ателие „Вълшебни сурвачки”. 

Традицията за домакинство на ателието  се поема от различни читалища 

на територията на Община Силистра   

В ателието  участват млади художници от школите по изобразително 

изкуство при ЦПЛР ОДК Силистра, млади творци  от училища на Силистра, 

както и децата  на Силистра . 

Домакините на ателието  от  читалището разказват за народните 

традиции, свързани с  Коледа и Сурваки и демонстрират пред децата различни 

отколешни техники за украсяване на дряновската сурвачка. 

 По време  на ателието   се изработват   традиционни сурвачки и 

новогодишни картички. 

 

 

ПРАЗНИК „СЛЪНЧЕВА ДОБРУДЖА“ 

 Има много основания да наричаме Добруджа “златна и слънчева”. 

Златен е цветът на класовете – емблемата на този регион. Слънчеви са полята, 

заради изобилието от слънчогледи.   

В разгара на лятото през месец юли в град Силистра се провежда 

празник „Слънчева Добруджа. За първи път – през 2021 г. с участието на 

няколко поколения силистренци. 

Събитието се организира от Община Силистра под егидата на Кмета. В 

рамките на проявата се реализират  творчески ателиета за деца, аранжиране на 



 

арт инсталации от цветя, слънчогледи, житни класове, предмети от народния 

бит. Арт кътовете са своеобразни фотоателиета за гражданите. Провежда се 

открита читалня от РБ “Партений Павлович”, гр. Силистра и клуб “Лятна 

академия в библиотеката”. Богата фолклорна програма от таланти представя 

песенното и танцово богатство на Добруджанската етнографска област. 
 


