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Прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, 

популяризиране специфичната култура на отделните етнически 

общности и опознаване на различията 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” - 

СИЛИСТРА 

 

Всяка година по традиция през месец февруари Община Силистра и 

Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси 

– Силистра обявява ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на 

толерантността” - Силистра.  

Превърналият се в традиция повече от 10 години цветен и обединяващ 

конкурс, вдъхновява деца от Силистра и от различни краища на страната. 

Идеята на конкурса е да провокира мисленето на младите хора, 

творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на 

отделните етноси в България.  

Всяка година с различни теми и акценти, конкурсът се радва на голям 

интерес. Темите на конкурса са изцяло свързани с опознаване културното 

многообразие, приемане на различията и толерантното ни отношение към тях, 

естествено и неминуемо свързани и със съхраняването на самобитната 

българска традиция и култура. 

От осем години статутът на конкурса е променен, като до 2014 г. бе за 

рисунка и мултимедийна презентация, а от тогава до настоящия момент 

ученици в две възрастови групи – от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас могат да 

участват с рисунка, а по-големите ученици от 8 до 12 клас  - с есе или разказ.   

Класирането на творбите се извършва от комисия, назначена със заповед 

на кмета. Наградените ученици получават грамоти и ваучери за покупка, а 

всички останали участници -  диплом за участие,  рекламни материали с лого 

на конкурса и почерпка.  

Наградените творби са подредени в изложба и могат да бъдат разгледани 

в Художествена галерия – Силистра до месец след отчитането на конкурса. 

Рисунките достигат до далечни страни като ценен подарък и израз на 

добронамереност, приятелство и уважение при осъществяване на 

международно сътрудничество и партньорство от Община Силистра с 

посолства, консулства, побратимени градове.  

 

 

 



 

ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ – 8 АПРИЛ 

 

 

По повод Международния ден на ромите – 8 април, в село Бабук, 

Община Силистра, съвместно с НЧ „Дочо Михайлов 1907”, с. Бабук, 

обединени под мотото „Слънцето свети за всички”, по традиция се реализира 

детски празник, посветен на приятелството. Проявата се организира от 

Община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси към Община Силистра, Кметство Бабук и Народно 

читалище „Дочо Михайлов” - село Бабук.  

В програмата се включват близо 100 деца от с. Бабук и ученици от ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ на село Калипетрово. Участниците представят 

стихове на ромски  и български език, както песни и танци, характерни за 

ромската етническа група. Всички те получават лакомства и книги осигурени 

от Община Силистра. 

На 8 април през 1971 година в Лондон, Великобритания e проведен  

Първият световен ромски конгрес на организацията Романи Юнион. Тогава се 

приема знаме, химн и световен ден на ромите. В съответствие със свободата и 

демократичните ценности на страната ни, на този ден всички граждани 

изразяват своята толерантност и уважение към ромската общност.  

 

 

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТА – 16 НОЕМВРИ 

 

През последните години в традиция се превърнаха информационните 

кампании: „Аз съм толерантен? А ти?“, съвместно с Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

Ученическия парламент, доброволци от Театрално студио „Артистик“ към 

ОДК – Силистра и училища от община Силистра. 

 С голям интерес и желание, се приема ежегодния спортен турнир 

„Спорт за толерантност“ с ученици от 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. 

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 осигурява подаръци и лакомства. 

 

 

 

 



 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС И ПОХОД  

“ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН” 

 

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, 

стихотворение и рисунка е посветен на традиционния ежегоден поход „По 

пътя на Бедреддин”. 

Традиционния поход “По пътя на Шейх Бедреддин” е част от 

отбелязването на  Международния ден на толерантността и се осъществява в 

месеца на толерантността – ноември. Мероприятието се провежда от 

Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”, град София и под 

патронажа на Министерство на образованието и науката, РУО на МОН,  в 

страната, общините и музеите на градовете 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 

учители, експерти и творци като община Силистра активно подпомага тяхното 

включване в проявата. 

Преди 560 години, в първите десетилетия на османската инвазия в 

Европа, един философ-мъдрец, хуманист и революционер-реформатор, роден 

в българските земи повежда бунтовна армия срещу централната османска 

власт. Бедреддин Симави се явява вожд на първото антифеодално въстание 

срещу султана и спахийския феодален ред, който новата империя насажда. 

Усвоил знанията на изтока, запознат с противоречията на властта и 

дошъл до философски изводи за ценностите в човешкия живот, шейх 

Бедреддин проповядва равенство между хората и религиите, отрицание на 

робството и експлоатацията на човека от човека и отрицание на съдбовната 

предопределеност на нещата в света от волята на Аллах. Той възвестява 

правото на всеки човек да бъде свободен и щастлив, но същевременно 

отговорен за делата си и учи че светът е само тук на земята, че всички 

проповеди за друг свят са само заблуда. 
 


