
Театрално студио

„АРТИСТИК” -
Форма за себеизразяване и 

съзряване в света на 
изкуството



Театрално студио „Артистик” е 
създадено през 2015 г. при 

Център за подкрепа за личностно развитие –
Обединен детски комплекс в Силистра

с ръководител Христо Христов. С широк обхват на талантливи
деца от І до XІІ клас /от 7 до 18 години/. През настоящата 2021 

година  – 54 участници от град Силистра. С осъществени
театрални спектакли и носители на първи места от национални

театрални фестивали. 



В обучението по театрално изкуство
децата и младите хора придобиват творчески умения за 

изява на своите способности и индивидуалност, 
емоционална интелигентност, динамична работа в 

творчески екип, разбиране, съпреживяване и любов към
изкуството, взаимопомощ и подкрепа. 

От своето създаване през 2015 г. досега повече от 500 деца и 
младежи са участвали в неговите форми на работа, 

запленени от силата на театъра и културата.



Реализирани спектакли с режисьор
Христо Христов:

 „Когато куклите не спят” по 
Леда Милева

 „Магьосницата от улица 
Муфтар”, адаптация по Пиер 
Грипари

 „ Ябълково – змейска 
приказка” от Румен Николов

 „ Чешити” по  текстове на 
Камен Донев

 „Съдба”, авторски спектакъл

 „Рибарски свади” от Карло 
Голдони

 „Бивали – небивалици” по 
текстове от приказки и пиеси



Реализирани спектакли на ТС 
«Артистик» с режисьор

Христо Христов:



Театрални спектакли :

 Новелата „Пъдар” по Елин 
Пелин

 „Чарли и шоколадовата 
фабрика”, адаптация по 
Роалд Дал

 „Таласъмът Тропалан” от 
Янко Митев

 „Островът  на 
съкровищата”, адаптация 
по Робърт Л. Стивънсън

 „Не падай духом” по 
Станислав Стратиев



Театрални спектакли :



Театрални спектакли :

 „Валентинов ден” от Иван

Вирипаев

 „Как се лекува Лъвски

страх” от Янко Митев и

Мая Дългъчева

 „Последните мускетари” по

Валери Петров



Театрално студио „Артистик” –
привлекателна  творческа, емоционална и естетическа  

среда за млади хора

 Театрално студио „Артистик” привлича деца и младежи от всички
учебни заведения в град Силистра. Разширява се обхватът на
младежките аудитории и публики.

 Децата се обучават на театрално изкуство чрез преживяния по
време на актьорската работа. Чрез театъра на действието
придобиват умения за справяне с трудни ситуации, изграждат
своите характери и изявяват таланта си. Примерът им увлича много
деца и младежи. Поради това интересът към театралното студио е
голям.



Театрално студио „Артистик” - неповторима среда на 
толерантност, сътрудничество и взаимопомощ между 

участниците

 Чрез театралното изкуство и 
постигнатите резултати 
младите хора с различен 
социален статус се обучават и 
работят в равнопоставени 
позиции. 

 Изгражда се творческо 
взаимодействие, което 
прераства в екипна работа на 
сцената, в училище, в 
доброволчески дейности и 
житейска реализация.



• От почти непознати, „аутсайдери”, неподозиращи за своите
способности, чрез театралното изкуство те се изграждат като успешни
млади лидери, които работят в екип, с комуникативни способности и
умения за публична, сценична изява, със себеизразяване на български
език и добра речева култура.

• Участват в театрални етюди и спектакли, в общоградски и 
благотворителни инициативи, във фестивали и празници на 
уличните изкуства. Включването им в работата на студиото създава 
условия за интеграция чрез творческата дейност. 



Актьорският тренинг и театърът се оказаха важно 
средство за промяна в децата:

 станаха по-концентрирани и творчески съзидателни;

 еманципираха се и свободно изказват мнения и идеи;

 получиха отговор на въпроса „Кой съм аз?”;

 придобиха умения за общуване и партньорство;

 полагаха съзнателни усилия за постигане на целите;

 проявиха творчество при изграждане на характери;

 справиха се с ролевите интерпретации;

 високо ниво на себеизява и културен диалог в групата;

 работа в екип, усещане за принадлежност и отговорност;

 уважение към себе си и другите;

 емоционална интелигентност. 



Театрално студио „Артистик” със своята творческа продукция и 
талантливите млади хора –

партньор на детски градини, училища, институции и 
неправителствения сектор

 Представени са благотворителни спектакли за хора и деца с увреждания и в 
риск;

 Успешни партньорства с Община Силистра , Сдружение „Екатерина 
Каравелова” в Силистра, Центъра за кариерно развитие за професионалното
ориентиране на младите хора, Отдел „Образование и младежки дейности” при 
Община Силистра, Регионална библиотека „Партений Павлович”, МКБППМН;

 Участия в Общински форум на тема: „Овладяването на българския език в 
контекста на езиковата ситуация в Община Силистра”, инициативата
„Образователен терминал – имам ли билет”; форум „Диалогът с младите хора –
залог за промяна” и „Нашето участие в приобщаването”, организиран от 
Ресурсен център /РЦПППО/, съвместно с РУО – Силистра и Община Силистра
през 2020 г.



Стартирахме инициативата 
„Аз обичам театъра”. 

Тя се прие топло от гражданите – с театрални
спектакли по училища и детски градини, с площадни

и благотворителни тържества.

Внимателно избирам текстовете и пиесите, съобразени с 
възрастта и очакванията на децата. Продължаваме 

обучението по български език чрез средствата на театралното 
изкуство – четене и анализ на текстовете, изграждане на 

характерите, актьорски тренинг, режисьорска работа – т. нар. 
„прочит на пиесата на маса”, сценична реч и поведение, 

ситуационни и ролеви игри, репетиции на сцена, 
импровизации, актьорски задачи, спектакли.



Театрално студио „Артистик”  -
средство за промяна и изграждане на личности

 Сценичните изяви подобряват комуникативната култура. 
Подобрява се общуването и изразяването на българския език, 

речевата култура и сценично поведение. 

 Всички стават по-спокойни, умеят да водят диалог, формират
гражданска позиция и социална активност.

 Работят в екип и се грижат един за друг. По-големите
насърчават и помагат на по-малките в студиото. 



Специфично ноу-хау в работата на ТС „Артистик” 

е синтезът на Петте „Т”: 

ТЕКСТ

ТАНЦ

ТВОРЧЕСТВО

ТРЕНИНГ

ТЕАТЪР



Формулата за успех: 

Чрез театъра и културата младите хора развиват своя 

талант и от  „аутсайдери „ се изграждат като лидери за 

личностна промяна.



По време на пандемията се осъществи дигиталната инициатива 
„Артистик чете у дома” –

представяне на монолози, диалози, театрални етюди от 
осъществените спектакли, която получи одобрението на 

силистренската общественост и младежка аудитория. 



Награди през 2017 година:

 Специалната награда на журито и статуетката на 
XІІІ Младежки театрален фестивал "Бургаски 
изгреви - пролет 2017" с пиесата-мюзикъл 
"Ябълково- змейска приказка" от Румен Николов, 
режисьор Христо Христов.

 Награда за актьорско майсторство, за екипна
работа

 Награда за драматургия на Румен Николов

 Награда за авторска музика на Бонка и Пламен
Скорчелиеви

 Награда за технически сътрудник, музикално
оформление на Иво Стойчев.

 24 май 2017 г. Награда „Учител на годината” от 
кмета на Община Силистра на Христо Христов –
ръководител на Театрално студио „Артистик” за 
постижения в педагогическата практика, за 
особен принос и заслуги в културно-
образователна област „Изкуство”



Награди през 2018 година:

 XІV Празници на младежкото театрално 
изкуство „Бургаски изгреви –Пролет, 
2018”. Представяне  с комедията „Рибарски 
свади” от Карло Голдони, режисура и 
хореография: Христо Христов, 
сценография:Живка Ковачева;

 Специалната награда на журито за 
„Рибарски свади” и Статуетката на 
фестивала „Бургаски изгреви”;

 Награда за режисура на Христо Христов;

 Награда за мъжка роля на Иво Стойчев за 
Тоффоло в „Рибарски свади”;

 Награда за актьорско майсторство на 
Симона Генадиева;

 Награда за актьорско майсторство на 
Стелияна Ивайлова



Награди през 2019 и 2020 година:

 2019 г. - Награди от Националния детско-юношески театрален фестивал
„Сцена под сините камъни”: награда и диплом  за ТС „Артистик” за 
спектакъла „Рибарски свади” по Карло Голдони, режисьор Христо Христов –
трето място, грамота за най-хумористична интерпретация, за Иво Стойчев –
поддържаща роля и награда за актьорско майсторство на Иво Сергеев.

 2020 г. - Национален детско-юношески театрален фестивал „Сцена под 
сините камъни”: онлайн участие на ТС „Артистик” - III място във втора 
възрастова група - плакет и грамота - за постановката „ВАЛЕНТИНОВ ДЕН“ 
и първа награда “За най-добра женска роля” - Благовеста Георгиева – в 
ролята на „Младата Катя“.



Награди през 2021 година:

 XV-то издание на Националния фестивал на детско-юношеското театрално
творчество „Малкият принц“ – Велико Търново В категория „Юношески театри“
(участници от 14 до 19 години), Раздел „Състави, водени от професионални
режисьори“ журито присъди Първа награда – плакет и грамота на Театрално
студио „Артистик“ при ЦПЛР – ОДК, Силистра за спектакъла „ВАЛЕНТИНОВ
ДЕН” от Иван Вирипаев, постановка - Христо Христов.

 В Раздел „Индивидуални награди“ във втора възрастова група (14-19 год.) награда
за най-добра женска роля – плакет и грамота: Алис Веселинова, Благовеста
Георгиева , Мелиса Мехмед за колективния образ на Катя от спектакъла
„ВАЛЕНТИНОВ ДЕН” на Театрално студио „Артистик“ при ЦПЛР - ОДК
Силистра.



2021 г. - Награда за Театрално студио „Артистик” 
от кмета на община Силистра - д-р Юлиян Найденов 
за творчески постижения и награди от национални
фестивали по Програмата на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби.



2021 г. - ХХІV – то издание на 
Националния ученически театрален 

фестивал „Климент Михайлов” – Русе

 Голямата награда  бе присъдена 
на Театрално студио „Артистик” 
при ЦПЛР- ОДК Силистра за 
спектакъла „Валентинов ден” от 
Иван Вирипаев, постановка 
Христо Христов, ръководител на 
студиото.

 С награди за главна женска роля 
са Гергана Филипова – за ролята
си на възрастната Валентина и 
Благовеста Георгиева- за ролята
младата Катя.



Театрално студио "Артистик"- форма за 
себеизразяване и съзряване в света на 

изкуството

«Вдъхновението може да е на „върха на иглата или 
скрито под черупката на яйцето”. То идва неканено, 

жадно за живот и внимание. Понякога невидимо. 
Моята задача е да го приветствам. Да не го

прогонвам, да му показвам, че винаги имам време за 
него и ме интересува присъствието му»

Христо Христов – ръководител на 

Театрално студио „Артистик” 



Продължаваме! Очаквайте ни! 

Благодаря за вниманието!


