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Пазар на култури 

ПОСЛЕДНАТА СРЕЩА В УНГАРИЯ 

След близо двегодишно сътрудничество в рамките 

на Партньорството за познание последната среща 

беше организирана между 3 и 7 юни 2012 г. 

Унгарския ни партньор Notars Közalapítvány 

посрещна партньорите по проекта YOCAIT, както и 

обучаващи се от осем европейски държави в 

красивата столица Будапеща.По време на срещата 

партньорите по поректа и учащите се имаха 

възможност да разговарят с млади жени за техния 

старт – от формирането на идея през търсенето на 

подходящи финансови ресурси до възможностите за 

реклама и дистрибуция на продуктите. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО СЪБИТИЕ „ПАЗАР НА 

КУЛТУРИ” В БУДАПЕЩА 

 

През последните две години нашият Бюлетин Ви 

запознаваше със специфични за отделните страни 

продукти под формата на електронния „Пазар на 

култури”. 

През последната среща нашите учащи се получиха 

възможността да изложат своите продукти и на 

„истински пазар”. Учащите се по проекта – жени от 

осем различни държави, представиха своите 

произведения на импровизирания „международен 

пазар” и обмениха личния си опит по страртирането 

на креативен бизнес. Най – популярни бяха 

бижутата, които се различаваха по стил и 

използвани материали /дърво, метал, пластмаса, 

вълна/. Втори по популярност бяха плетените на 

една кука и бродирани покривки с националните 

мотиви на всяка държава. Цветни копчета, панери и 

обложки на книги допълваха мозайката на 

представените продукти. 

Виж повече на уебсайта на проекта  
 yocait.weebly.com 



 

 

 

ТРАДИЦИЯТА СРЕЩА КРЕАТИВНОСТТА 

На следващи страници Ви представяме типичните за всяка 

държава национални костюми, специфичните начини на 

изработка и уктраса на традиционното облекло. 

НАЦИОНАЛНИТЕ КОСТЮМИ СА НАШЕТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

   

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Националните костюми са сред най-харесваните образци на фолк 

– културата, засилват чувството на принадлежност към 

съответната общност. Все повече и повече хора разбират какво 

уникално и важно наследство за нашето поколение от предците 

ни се крие в носиите, те остават ценност, неподвластна на 

времето – част от културното богатство на нацията. Чрез него от 

поколение на поколение се предават ценности, създадени от 

столетия и представляващи основа за изграждане на национална 

идентичност и национална обособеност. 

В наши дни националните костюми не са често срещано облекло 

в Чехия, но се обличат по празници, семейни и специални поводи 

като Карнавала, Великденските празници, фестивали на виното, 

сватби, кръщавки и др. На някои места с тях хората ходят на 

църква в неделя. 

http://kskvlcnov.cz/wp-content/uploads/2010/05/12_jezdec_jk.jpg
http://www.kroje.kvalitne.cz/fotofull.php?foto=pavka
http://www.kroje.kvalitne.cz/fotofull.php?foto=10
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Tanec-krojovan%C3%BDch.jpg
http://www.kroje.kvalitne.cz/fotofull.php?foto=siti2


 

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА НОСИЯ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народните носии, заедно с езика и песенните традиции са 

специфичен културен феномен, който е еволюирал по 

време на дълго историческо развитие. Ето защо те са 

определящи за българската фолклорна култура, даващи 

визуална представа за етническата специфика и 

етнографското разнообразие на българския народ. 

Българските народни носии са част от живота на народа, 

от ежедневието и празниците и в системата на културата 

заемат място, където материалното и идейното взаимно се 

проникват и допълват. 

Основните видове женска народна носия са сукманчена, 

със сая, дву- и едно-престилчена. Изящна бродерия 

украсява ръкавите и пазвите. Типичен български аксесоар 

са пафтите – кръгли или овални, изработени от кован или 

засален метал или сребро, богато орнаментирани. Най – 

живописната част от костюма е престилката. 

Мъжките видове носии са чернодрешна и белодрешна. 

Най-старият прототип на мъжко облекло включва дълга 

риза, памучни или вълнени панталони, пристегнати в 

кръста от пояс. Този костюм определено е консервативен 

по характер, но се е езапазил дълго време, защото е 

подходящ за основните занаятия: земеделските работи и 

грижите за добитъка. 

Традиционните материали за изработка на тъкани са 

коноп, лен, вълна, коприна и памук. Лицевата кожа се е 

използвала основно за изработката на цървули, а кожата с 

козина – на калпаци. 

http://www.kroje.kvalitne.cz/fotofull.php?foto=1


 

 

ТРАДИЦИОННО ОБЛЕКЛО ОТ БАЛТИКА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТВА 

 

ЕСТОНИЯ 

В културно – етнографско отношение 

Литва се дели на следните области: 

Аукстатайтайя, Дзикийя, Района на 

Клайпеда, Сивалкийя и Зимайтийа. 

Женските традиционни костюми във 

всеки един от районите силно варират по 

цветове, кройки и елементи. 

С оглед на видовете фолклорни костюми 

Естония се дели на следните части: 

северна, южна, западна и островна. На 

снимките горе и вляво са представени 

женски костюм от Северна Естония и 

мъжки от островите/горе/ и от Южна 

Естония /вляво/ 



 

 

ТРАДИЦИОННИТЕ ОБЛЕКЛА НА ЛУЖИШКИТЕ СЪРБИ 

Лужишките сърби (сорбите, лужичаните) са славянска 

общност, наброяваща около 100 000 души, които живеят в 

югоизточните части на източна Германия. Те са наследници на 

доста по-многобройните в миналото славяни, населявали 

районите на Дрезден, Лайпциг иБерлин през 

раннотосредновековие. Лужичаните се делят на 

горнолужичани и долнолужичани, със съответни два отделни 

езика -горнолужишки и долнолужишки. Самите лужичани се 

наричат sorby, а езика си — sorbski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОННИТЕ КОСТЮМИ НА СОРБИТЕ ОТ 

ШЛЕЙФЕ, 

Седем села от областта Киршпийл–Шлейфе 

принадлежат към района на разпространение на т.нар. 

Шлейферски костюм. За разлика от другаде, в този 

рейон е еволюирал отделен детски костюм. До 

четиригодишна възраст и момчетата и момичетата 

носят червена карирана рокля с червена шапка. След 

това момчетата слагат риза, панталони и жакет, а 

момичетата – пола и корсаж. 

...КОТБУС, 

Районът около Котбус е най-големият район на 

разпространение на сорбски костюм. Включени са 

около 60 села. Често е съотнасян към 

Шпреевалдския костюм, въпреки, че гората Шпрее 

заема малка част от територията. Състои се от 

бандрок /пола с панделка/ и голям шал, наречен 

лапа. 

И БАУТЦЕН 

Костюмът от Баутцен принадлежи към т.нар. 

„костюми от раклата”, защото днес никой вече не го 

носи в ежедневието. Някои елементи на костюма се 

различават на различните места. Качулката и 

горната част с копчета са белег за омъжена жена. 

Момчетата и момичетата носат полички до 

навършване на четиригодишна възраст. След това 

момчетата слагат панталони, а момичетата – 

опростения, но колоритен костюм на възрастните. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

НАРЪЧНИК ПО ДОБРИ ПРАКТИКИ 

През последните 24 месеца около сто партньори и 

учащи се от осем европейски държави имаха 

възможността да посетят шест различни европейски 

града. 

Всяка от тези срещи беше чудесна възможност да се 

запознаем с хората и културата на съответната страна, 

техните навици и, разбира се, занаяти и бизнес-климат. 

Учебните визити на място и личната обмяна на опит 

между учащите се и партньорите по проекта ни 

позволиха да погледнем отвъд границите, да разширим 

нашия поглед върху културното многообразие, и да 

затвърдим европейските си ценности като личности и 

представители на институции – изцяло в съответствие с 

целите и обектите на Партньорствата за познание по 

програма Грюндвиг на Европейския съюз. 

Наръчникът по добри практики е свободно достъпен на 

убсайта на проекта yocait.weebly.com 

ИЗКАЗВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ 

Благодарим на партньорите и учащите се от нашите страни за 

тяхното сътрудничество в рамките на проекта You can do it! – 

Партньорство за познание по програма Грюндвиг. 

Изказваме и нашите благодарноста на Европейската комисия за 

финансовата подкрепа на Партньорството. 

Традиционни турски 

сватбени рокли 

Този проект е финансиран с помощта на 

Европейската Комисия. 

Наръчника по добри практики отразява 

гледната точка на неговите автори и 

Комисията не може да носи отговорност за 

използването по какъвто и да било начин 

на съдържащата се в него информация. 

Традиционни унгарски мотиви в 

дизайна на екип за Формула 1 


