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Образователни и родолюбиви инициативи: 

 

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА „ПРЕД ОЛТАРА НА СВОБОДАТА” 

                     

Програма, посветена на 10 февруари –  Освобождението на Силистра, на 

19 февруари – гибелта на Васил Левски и на  3 март –Национален 

празник  на България. Община Силистра осъществява програмата в  

сътрудничество с Общински комитет „Васил Левски” и Общински клуб 

„Христо Ботйов” 

 

 

10 февруари  

– Панихида за загиналите воини за Освобождението на Силистра и 

България, отслужена от Негово Високопреосвещенство Доростолския 

митрополит – катедрален храм „Св. св. първовърховни  апостоли Петър и 

Павел” 

–  Шествие от  катедралния храм с Духовия оркестър и поднасяне на 

венци и цветя пред паметната плоча на ул. „Омуртаг” 10, отбелязваща 

Освобождението на града. Слово от кмета на общината. За историческата 

памет и приемственост – слова. 

- Традиционна среща на кмета с областния управител, с председателя на 

Общинския съвет и с бившите кметове и председатели на Общинския съвет в  

Силистра 

 

19 февруари  

  – Възпоменателна проява пред паметника на Васил Левски - Апостол на 

свободата 

 

3 март  - Национален празник на България 

– Ритуал по издигане на националното знаме  на   България - слово на 

кмета на Община Силистра.  

- Поднасяне на венци и цветя от официалните лица и гражданите пред 

паметниците  на  Стефан Караджа, капитан Георги Мамарчев и Лев Толстой.  

Празнична музикална програма.  

 

 

 

 



 

 

Съпътстващи прояви: 

 

През месеците февруари и март в училищата и читалищата  от Община 

Силистра се организират  тематични прояви, посветени на   годишнини  от 

Освобождението на Силистра,  от гибелта на Васил Левски и от 

Освобождението   на България  

 

 

 

„Празници на българската духовност и традиции в Силистра” 

 

 

 1 ноември- Ден на народните будители – цикъл от прояви  

 

- Церемония по награждаване от Кмета на Община Силистра, на 

личности и институции с принос в духовното развитие на Силистра, 

както и на благодеятел на годината 

 Изключително голям е приносът на личности и институции в община 

Силистра  за  духовното развитие на града ни и околните населени места. 

  На 1 ноември – Ден на народните будители, по инициатива на Кмета на 

Община Силистра ежегодно  се удостояват с грамоти и награди съвременни 

будители-наши съграждани  за принос в духовното развитие, както и на 

личност-благодеятел на годината.  

 В навечерието и на самия празник се провеждат концерти и срещи с 

изявени културни дейци. 

  

 

 

  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ  

„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ”  

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

  „Любовта е пиянство или пиянство от любов" е национален поетичен 

конкурс за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или 

виното – 14 февруари – Св. Валентин и/или Св. Трифон Зарезан. Право на 

участие имат лица над 18 години. Конкурсът е анонимен. Творбите се 

оценяват от професионално жури. Организатори са Община Силистра, 

Регионална библиотека "Партений Павлович" и Литературно сдружение 

"Реката и приятели". 

 На юбилейното 20-годишно издание на конкурса бе издаден юбилеен 

сборник Алманах с наградените стихотворения на конкурса в периода 2002–

2020 година, в който са събрани 92 творби. 



 

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 

ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН „ДУНАВСКИ ЗВЕЗДИ” – СИЛИСТРА 

 

Всяка година през месец септември град Силистра се превръща  в 

център на певческото изкуство с провеждането на Националния конкурс за 

млади изпълнители на популярна песен „Дунавски звезди”. Организатори на 

конкурса са Община Силистра и „Сенс мюзик – Йордан Марков“. Право на 

участие на участие в него имат индивидуални изпълнители /в четири 

възрастови групи/ и вокални формации /в две възрастови групи/. Участниците 

в конкурса се оценяват от професионално жури. 

На брега на красивата река Дунав се срещат деца и педагози от цяла 

България, а на сцената на конкурса всяка година се раждат Звезди.  

С неповторимия талант, с хубостта и младостта на участниците, с 

красотата на техните изпълнения, дните на конкурса се превръщат в истински 

празник за града. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ - СИЛИСТРА 

Единственият летен университет, който се организира у нас и в 

Румъния, се провежда в Силистра през август. Силистра е домакин на 

европейския академичен форум и градът е обявен за лятна европейска столица 

на България.  

Организатори са СУ “Св. Климент Охридски“, Институтът по 

Европейско право, Френският културен институт в София, Международният 

център за европейски изследвания в Ница, университетите в Букурещ и 

Слобозия, както и община Силистра и община Слобозия. Форумът събира 

заедно студенти и професори франкофони , които дискутират проблемите на 

правовия ред на Стария континент. Европейският летен университет се 

реализира от 2004 г. до 2019 г. вкл. – 16 успешни издания  /до начало на 

пандемията/  с активната академична ангажираност на проф.  Атанас Семов и 

Мари-Франс Пердигон – преподавател в Международния център за 

европейски изследвания в Ница. 

Общият брой на участниците  от създаването му е над 350. 

 Кметът на Община Силистра награждава изявен студент в дебатите.  

По време на престоя си участниците разглеждат и забележителностите 

на Силистра – град с древно минало и богата история. 

 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ПОХОД И ВИКТОРИНА 

“ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА” 

 

Община Силистра всяка година финансира участието на група от близо 

60 души, предимно ученици от силистренски училища, в традиционния 

четиридневен поход “По стъпките на Таньо войвода”.  

Основна цел на похода е да се създадат условия за формиране на 

ценностни ориентации и качества у учениците, свързани с чувството на 

национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия, 

както и да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи 

за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна 

жизнена и гражданска позиция.  

Всяка година от 30 май до 2 юни се провежда вече станалият 

традиционен поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“. Тя е втората 

чета на българската емиграция в Румъния, организирана по идея на Христо 

Ботев, която на 17 май 1876 г. слиза на Тутраканския бряг при с. Пожарево. 

Поради отсъствието на романтичен блясък, четата на Таньо войвода остава в 

сянката на неизвестността почти 120 години. 

Едва през 1996 г., благодарение на 30-годишния труд на краеведа-

историк Борис Илиев, е установен численият състав – 28 души и отчасти 

биографията на 23 от четниците. Бойният път на четата продължава 11 дни и е 

увенчан с три сражения и 9 жертви. Съдбата и на двете чети – Ботевата и 

Таньовата е сходна – първоначален ентусиазъм, момент на съмнения, лутане, 

сражения и разгром. Двамата войводи загиват, за да осветят два върха от 

историята на България – Околчица и Керчан баир. 

 Походът е предшестван от национален  ученически  конкурс за 

мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка, в който ежегодно със 

завиден брой участия са и учениците от община Силистра. 

 Конкретните цели на викторината са:  

- Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено 

излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори. 

- Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, 

представяне, аргументиране и анализ на данни. 

- Да се стимулира емоционално-естетическото отношение към значими 

исторически събития. 

Организатор на националния поход и викторината е Културно-просветно 

дружество „Родно Лудогорие“,  с подкрепата на Министерството на 

образованието, музеите и общините в Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и 

Попово.  

Повече от 15 години проявата фигурира в Културния календар на 

Община Силистра и се е утвърдила като традиционна с активното участие на 

ученици от различни етнически общности. Ежегодно Община Силистра 



 

обезпечава както финансово, така и морално участието на ученици и учители 

от община Силистра в проявата. 

 

ПРАЗНИК НА РЕКА ДУНАВ  

„НАШАТА РЕКА – СПОДЕЛЕН СВЯТ НА РАДОСТ И КРАСОТА“ 

 

Ежегодно в Силистра се провеждат поредица от разнообразни и 

интересни прояви, посветени на  29 юни - Международния ден на река Дунав 

под мотото "Нашата река - споделен свят на радост и красота". В рамките на 

празника се реализират фотоконкурси, изложби, тематични презентации, 

творчески и спортни занимания за деца и ателиета на открито, представяния 

на книги, концерти, театрални постановки, разходки с кораб по река Дунав, 

екоакции.  

 Оганизатори: Община Силистра, Дирекция "Хуманитарни дейности", 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, ЦПЛР - Обединен детски комплекс. 

 

 

 

КОНКУРС ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ ТАЛАНТИ  

„МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР“  

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

Единственият лицензиран конкурс за талантливи деца е запазена марка 

на актрисата – автор и водещ на шоуто Илиана Балийска. 

Шоуто-Талантиада гостува в Силистра всяка година и се радва на голям 

интерес от родители и деца. В конкурса участват деца от две възрастови групи 

– от 3 до 6 години и от 7 до 12 години със сценична изява - песни, 

стихотворения, танци, гимнастика, балет, акробатика, фокуси. Номинираните 

деца имат възможност да представят Община Силистра на Националния 

телевизионен конкурс „Мини Мис и Мини Мистър”, който се провежда в 

София.   

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА НОВИ ДЕТСКИ ПЕСНИ 

ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА 

 

Националният фестивал за нови авторски детски песни „Детска мелодия 

на годината” е ежегоден, единствен фестивал за нови детски песни в България 

и има конкурсен характер. 



 

Организатор на събитието е Сдружение с нестопанска цел „За българска 

музика и изкуство”  с мeдийни партньори  БНТ, Детската телевизия Екидс и 

ТВ1. 

Всяко издание на фестивала продуцира 14 нови детски песни и 

видеоклипове. Песните се избират между десетки нови песни, представени от 

творчески кипи на професионалисти - композитори, поети и музиканти. 

След национално прослушване за пеещи деца на възраст до 14 години, 

се избират изпълнители на допуснатите до участие 14 песни от съответното 

издание. Следва аудиозапис на песните в професионални звукозаписни студия 

и заснемане на видеоклипове на песните.  

Успешни са участията на талантите от Силистра: 

- Трио „Елмина”, музикален педагог Лилия Пейчева-Тодорова с 

песента „Сурвакари” - музика, текст и аранжимент Юлиян Слабаков; 

- Вокално студио „До Ре Ми”, ръководител Бонка Скорчелиева с 

песента „Коледни вълнения“ - музика, текст и аранжимент  Юлиян 

Слабаков. 
 


