
 

Втора среща по проекта 

Самоков, България 
Петнадесет участника от осем партньорски 
организации взеха участие в срещата. 
Посетихме Бизнес център – Бизнес 
инкубатор Самоков – неправителствена 
организация, основана с техническата 
помощ на Програмата за развитие на ООН 
и проекта JOBS. На срещата беше 
представен един от успешните проекти на 
Бизнес центъра -  „Да възродим бабините 
дантели” осъществен с помощта на 
Читалище „Любословие”. Участниците се 
запознаха  с традиционните бродерии и 
дантели от Самоковски и други региони на 
България, техниките, материалите и 
моделите, използвани от българките. По-
късно се срещнахме и с кмета на община 
Самоков. Дискутирахме проектите и 
политиките на общината, особено тези 
свързани със занаятите и хората от 
рисковите групи, европейските 
перспективи пред местното население, 
някои добри практики и постижения в 
подобни региони на другите държави – 
членки. Друга интересна среща беше тази 
с местните творци Иван Иванов 
/дърворезба/ и Пенка Боянова/мозайка, 
рисувано стъкло, текстил/ в ръководената 
от тях общинска школа по изкуствата.  
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СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Доклад за Втората среща 

по проекта – 10-11/02/2011 

Самоков, България 

 

Пазар на култури 

 

Пролетни традиции и 

пролетни празници в 

държавите – партньори  

 

Втора среща по 

проекта в Самоков  

 

Втората среща се проведе 

на  10 и 11Февруари 2011 в 

Самоков, България 

 

Двудневната среща 

включваше учебни визити 

в Бизнес центъра , среща с 

кмета на общината и 

посещение на школа по 

изкуствата, където се 

поддържат живи 

българските традиции в 

областта на изкуството и 

занаятите.  

Новини  

 

Добре дошли на сайта на  

YOCAIT проекта 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

*** 

Третата среща по проекта 

ще се проведе между  4 и 

6-ти Юли 2011 в Сакиай, 

Литва 

*** 

Дамският клуб по 

бродерия от Самоков има 

нов уеб-сайт: 

http://www.club.handmade-

bg.com 

Дамдсият клуб има 

удоволствието да Ви 

съобщи, че взе участие в 

изложбата „Магията на 

българската дантела”, 

проведена от 21.03. до 

15.04.2011 във Велико 

Тълново. 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!  

Втори бюлетин на проекта YOCAIT 
Европейският проект 

“Можеш да го направиш – 

мотивираме жените да 

стартират собствен бизнес” 

(YOCAIT) е финансиран по 

секторна прогрма Грюндвиг 

на програмата Учене през 

целия живот ва 

Европейския съюз. 

Проектът представлява 

партньорство на осем 

организации от Германия, 

Чехия, Турция, Унгария,  

Италия, Литва, България и Естония 

http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
http://businessthroughcreativityyocait.weebly.com/
http://www.club.handmade-bg.com/
http://www.club.handmade-bg.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YOCAIT Бюлетините ще бъдат 

публикуване четири пъти. 

Във всяко издание  ще представяме 

специфичните за всяка страна занаяти 

и традиционни техники на работа. Това 

ще ви даде възможност да опознаете 

страните – партньори от тяхната 

тнорческа страна и може би да 

получите вдъхновение за вашата 

собствена дейност.  

 

ПАЗАР НА КУЛТУРИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЛЕТНИ ТРАДИЦИИ 

GH 

Една от най-интересните български пролетни 

традиции, спазвана и до днес, е носенето на 

мартеници, играещи ролята на амулети 

предпазващи хората от злото и носещи 

здраве и късмет. Мартеницата е малко 

украшение, направено от бяли и червена 

прежда и носено от 1-ви март 1 докъм края 

на март (или докато видим щъркел, 

лястовица или цъфнало дръвче/).  

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА /1-ВИ МАРТ, БЪЛГАРИЯ/ 

Традицията е свързана с посрещането на настъпващата пролет. Мартениците 

традиционно са червени и бели, като на червеният цвят се приписват 

магически сили, а двата цвята символизират живота и плодородието и 

предпазват хората от зли очи и нещастия. ,Мартеници се връзват и на 

малките агънца, теленца и др. домашни животни, на плодни дръвчета, пчелни 

кошери, лозя и под гредите на къщата. Типичната мартеница се нарича “Пижо 

и Пенда” /две малки фигурки – мъжка и женскаl/. Обикновено мартеницата се 

носи закачена за дрехата близо до яката или вързана около китката. 

 

ИЗЛОЖБАТА „МАГИЯТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ДАНТЕЛА” 

21.03-15.04.2011 г.,  

Велико Търново, България 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НЕВРУЗ /22РИ – 23ТИ март, Турция/ 
 

Фестивалът Невруз се празнува на 22-
23ти март, когато the тахтачите 
(дървари) се изкачват до високите 
плата. Празникът е свързан със 
старите турски вярвания и култа към 
предците. 22-ри март е посветен на 
подготовката – къщата се чисти и се 
приготвя храната. Традиционното 
меню включва 

ВЕЛИКДЕН 

Тържествени религиозни процесии се провеждат в много градове на 
Италия в петъка или съботата преди Великден /Pasqua на италиански/ а 
понякога и в неделя на самия Великден. Основно място в процесиите 
заемат статуите на Светата Дева и Иисус. Статуите минават в литургийно 
шествие през целия град или се излагат за поклонение на главния площад  

Често участниците в шествията са облечени в 
традиционни костюми. Маслинови клонки 
вместо или заедно с палмови се носят на 
шествията или се изпълзват за украсяване на 
църквите. Най-голявата меса се води от папата 
в катедралата св. Петър във Ватикана. На 
Велики петък папата чества Via Crucis в Рим, 
близо до Колозеума. Огромен светещ кръст 
осветява небето. На края на церемонията 
папата дава своята благословия. На Светли 
понеделник la Pasquetta, в някои градове се 
организират танци, безплатни концерти и други 
забавления на открито, често включващи 
различни игри с яйца. 
 

 

Традиционна Великденска 

украса 

Оргинален начин за 

декориране на 

яйца/България/.Използвани 

са различни семена – боб, 

ориз, леща  

 

баница със спанак, боядисани с лучени люспи 
яйца, хляб, различни сладкиши и локум. 
Започват посещения и гостувания на съседи и 
роднини. На 23-ти хората стават рано. Всички 
посещанат близките гробища и пият чай или 
кафе там. По-късно всички сядат заедно на 
трапезата, свирят и пеят фолклорни песни. Под 
дърветата се връзват люлки, а децата пускат 
хвърчила /байряк на турски/ ,По време на 
празника всички са щастливи, чуждите 
прегрешения са простени. Сред юруците /овчари 
– номади от Анатолия/ празникът Невруз 
означава край на зимата и началото на 
пролетта.  

 Osterbaum - Германия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С увеличаване 

популярността на 

шоколада в намарото на 

20-ти век шоколадовите 

яйца започват да 

изместват боядисаните 

кокоши в Италия. ,В 

момента там шоколадовите 

яйца са най-популярния 

подарък ва Великден 
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Литовската дума за Великден, Velykos, е заемка от белоруски и 
означава и означава "важен ден." Думата е много точна, защото 
Великден е най-тържественият празник в Литва. На този празник 
християнските елементи (възкресението на Христос) се преплитат с 
езически елементи, възраждането на природата и събуждането ий от 
зимния сън.Страстната седмица започва с Палмовата неделя , когато 
целият християнски свят празнува Вход господен в Йерусалим през 
последната неделя преди Великден.Много хора ходят на църква през 
този ден, откъдето си вземат “verba”, специален букет, направен от сухи 
цветя. Те имат същото символно значение като палмовите клонки в 
южните държави.  

В България същият ден – неделята преди 
Великден се нарича Цветница или 
Връбница. На този ден всички ходят на 
църква, откъдето вземат осветени 
върбови клонки или венчета за здраве и 
защита на къщата. Всички които носят 
имена на цветя или дървета празнуват 
своя имен ден на Цветница.. На именнине 
дни всеки е поканен да бъде гост в дома 
на празнуващия, без да е необходима 
специална покана. На Цветница Имен ден 
има Маргарита, Виолета, Лилия, Роза, 
Лора, Венета, Цветан или Цветана.  
 

Тъй като Великден ознаменува края 
на постите, храната играе основна 
роля в празненствата. Традиционното 
великденско меню включва агнешко 
или ярешко и специални великденски 
хлябове, които са различни за 
различните райони. Хлябовете 
Pannetone and Colomba (във формата 
на гълъб) често се подаряват като 
подарък, както и шоколадовите яйца, 
които често въврят с играчка. 
 

В България Великден се празнува три дни. 
Първият винаги е неделя и всички отиват 
на църква за празничната литургия. 
Свещта, която се пали по време на 
службата не се гаси и се отнася в къщи 
горяща. Всички се чукат с боядисани яйца. 
Този, чието яйце излезе бияч ще бъде най-
здрав през годината. Поздравът “Христос 
възкресе” се използва вместо 
традиционното “Добър ден” в продължение 
на 40 дни след Великден. 
 

 

 

 

***  

ТРАДИЦИОННИ 

ВЕЛИКДЕНСКИ 

ДЕКОРАЦИИ 

Техника с восък/Литва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използване на естествени 

материали /Литва/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника с рисуване /Литва/ 

 



 

Чешки традиционни великденски 
ястия. Великден символизира 
радостта от настъпващата пролет 
и сезонът на новия живот, доброто 
здраве, плодородието, 
задоволството и щастието. 
Храната символизира основната 
исторя на християнската вяра, 
смъртта и възкресението на Иисус 
Христос. Зеленият четвъртък 
символизира последната вечеря на 
Господ и предателството на Юда. 
Пролетта вече настъпва, има 
цветя, дърветата се разлистват, 
природата се раззеленява, и 
нашето тяло се нуждае от 
витамини. Трябва да се яде зелена 
храна /спанак, билки, зеле, грахова 
супа…  В четвъртък е добре да се 
яде топъл кейк наречен „jidaskyс 
мед за закуска. Кейкът 
символизира въжето, с което Юда 
се обесва. 

На Разпети петък Иисус е разпъват на кръста. Това е ден на тъга, добра е 
картофената супа или супа с хляб или лека безмесна храна като плодови кнедли, 
бобова салата, хляб със сирене. По време на Бялата събота вярващите се 
подготвят да посрещнат Великденската нощ и възкресението на Иисус. Свършва 
постът. Време е да се яде месо; време е да се яде традиционен великденски 
специалитент с пълнеж от коприва. Великденският кейк и агнешкото символизират 
чистотата и саможертвата. Христос се въздига от смъртта в неделя на 
зазоряване. На Възкръсната неделя има празнична трапеза. Добре е да се 
празнува заедно с цялото семейство. Време е да се украсят яйцата. Светли 
понеделник е време на празненства съчетани с богати трапези, пролетни 
празници, събуждането на природата и надеждата за добра селскостопанска 
година и щаслив живот.  

 

За повече информация 

относно проектните 

дейности и партньорите  

моля посетете нашия уеб-

сайт 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

 

Моля посетете нашия сайт 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ за 

по-подробна информация 

относно пролетните и 

великденските традиции, 

специфични за всяка 

страна, както и 

традиционните занаяти. 

 

 

Ако се интересувате от 

сътрудничество с нас в 

рамките на проект YOCAIT 

моля свържете се с Ms. 

Jana Dobbelstein 

jana.dobbelstein@wisamar.de  

 

 

Ние приветстваме всеки 

творчески принос към 

съдържанието на проекта  

и подкрепа на европейско 

ниво в областта на 

креативността и заваятите.  

 

 

Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig 

Germany 

Tel.:  +49 (0) 341 6877 682 

Fax.: +49 (0) 341 6981328 

www.wisamar.de  

Координатор: 
Wisamar Bildungsgesellshaft, Germany 

контакт: jana.dobbelstein@wisamar.de 

Партньори: 
Agentura GAIA, Czech Republic 
контакт: marie@mariehaisova.cs 
Eurogems, Italy 
контакт: simonecaramel@yahoo.it 
Legal Protection Public Benefit Association, Bulgaria 
контакт: irenakoen@yahoo.com 
MESEV, Turkey 
контакт: MESEV@ttnet.net.tr 
Mittetulundusuhing Euro Kalliskivid, Estonia 
контакт: euro.kalliskivid@mail.ee 
Notars Foundation, Hungary 
контакт: level@sarkozyildico.hu 
Women’s Activity Club of Sakiai, Lithuania 
контакт: agrinka@yahoo.com 
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