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За трета поредна година под патронажа на Областния управитела на област
Русе се проведе Фестивал „Етноритми без граници“, който е насочен към опазване
на културните традиции на област Русе, тъй като една от основните цели на
Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
(ОССЕИВ) е да създава условия, необходими за българските граждани,
принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура,
религия, език и традиции.
Водейки се от основния принцип на Европейската общност „Единство в
многообразието“ и отчитайки големия интерес от страна на представители на
различните етнически групи от общините от област Русе, за дата за провеждане на
събитието се определи 9 май - Денят на Европа.
Официални гости на събитието бяха: г-н Станимир Станчев – Заместник областен
управител на област Русе и Заместник председател на ОССЕИВ, г-н Димитър Райнов –
Началник на Регионален инспекторат по образовинето – Русе, г-жа Мануела
Симеонова – експерт в Регионално експертно- консултантски и информационен център
„Читалища“ – Русе, г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и
регионално развитие“ в Областна администрация – Русе.
В рамките на събитието се проведоха изложба, концерт, ревю и викторина с
участието на детски състави от училища и читалища в региона.
Изложбата на тема „Европа – пъстра и единна“ беше реализирана с активното
съдействие на Регионалния инспекторат по образованието – Русе. Всички рисунки бяха
изложени във фоайето пред Пленарна зала на Община Русе. На класираните участници
бяха връчени грамоти от областния управител на област Русе и награди, предоставени
от Издателска къща „Анубис“.
Концертът „Етноритми без граници 2015“, в който участваха 10 състава от
русенски училища и читалища, се проведе в Пленарна зала на Община Русе. Всички
групи получиха грамоти от Областния управител на област Русе, както и закуски и
лакомства, осигурени от Сладкарниците „Юлина“, „Средец“ и „Мариела Сони“,
сладкарски цех „Милениум“, Хлебозавод – Русе, Фурните „Филаделфия“ и
„Фаворит“.
По време на концерта водещите на събитието (Ивалина Демирова и Семра Рейза,
студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“, стажували в Областна
администрация – Русе) зададоха въпроси свързани с Европейския съюз, неговите
история, цели, приоритети и многообразие. Наградите на децата, участвали във
викторината „Колко познаваме Европа?“, бяха предоставени от екипа на Европейски
информационен център „Европа Директно“ – Русе.
В края на концерта младежи от различните етнически групи дефилираха на
сцената и показаха изяществото на традиционните си носии.
На всички дарители на събитието бяха изпратени благодарствени писма от

Областния управител за тяхната ангажираност и подкрепа на талантливите деца
независимо от тяхната етническа принадлежност.
С реализирането на тази инициатива, Областна администрация – Русе си постави
отговорната цел да съдейства за интеграцията на етническите малцинства в област
Русе чрез популяризиране на тяхната култура в контекста на достоянията на
европейската политика за културно приобщаване, съхраняване на културната
идентичност на малцинствата и защита на културното многообразие.
Фестивалът „Етноритми без граници“ има достойно място в културния
календар на нашия град, който винаги е бил културен микрокосмос и кръстопът на
междукултурни взаимодействия и партньорства.
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