
 

Samokov, Bulgaristan 2 Proje Toplantısı 

Raporu 

Sekiz ülkeden gelen on beş katılımcı 

Birleşmiş Milletler kalkınma Teşkilatının 

teknik destek verdiği İş Fırsatları ve İş 

Destekleme Projesinin yürütüldüğü 

merkezi ziyaret etti. 

Bu projede geleneksel el sanatlarının dan 

dantel ve nakışların canlandırılması için 

destek verilmektedir.Katılmcılara 

Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinde yapılan 

dantellerin ve   nakışların teknikleri 

konusunda bilgilendirildiler. 

Öğleden sonra Samokov Belediye 

başkanı ziyaret edildi. Her iki taraf risk 

altında olan el sanatlarını destekleyen 

bazı AB projeleri konusunda görüşlerini 

ifade ettiler. 

Diger bir ziyaret ise mozaik,vitrayve tekstil 

teknikleri konusunda çalışmalar yapan 

Penka Boyanova sanat okulu idi.  
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İÇERİK 
 
Samoko, Bulgaristan 2 
proje toplantısı Toplantısı 
Raporu 
 
Kültürlerin Market 
 
Bahar gelenekleri - Ortak 
ülkelerde Paskalya ve 
Bahar kutlamaları 
 
Samokov 2. Ortak 
Toplantısı 
 
2 proje toplantısı 10 ve 
Samoko, Bulgaristan 
Şubat 2011 11h 
gerçekleşti. 
 
İki gün proje toplantısına 
İş İnkübatör, Samokov 
belediye başkanı ve canlı 
Bulgar el sanatları 
geleneği tutan bir sanat 
okulu ziyaret ederek bir 
toplantıda diğer çalışma 
ziyareti üzerine alındı. 
 
HABERLER 
 
Hoşgeldin YOCAIT proje! 
 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

*** 

: proje toplantısı Sakiai, 
Litvanya 4 Temmuz 2011 
6 arasında yer alacak 3 
*** 
Samoko gelen Lady's club 
yeni sahiptir 
 

http://www.club.handmade-

bg.com 

*** 

Sergi "Bulgar dantel 

sihirli", 21.03 - 

2011/04/15, Veliko 

Tırnovo kasaba, 

Bulgaristan. 

Samoko gelen Lady's 

kulübü biz orada bir yer 

almak sizi bilgilendirmek 

için memnun 

 

 

2.YOCAIT Bültenine Hoş geldiniz 
 

Projemiz “You can do it! 

(Yapabilirsiniz!) – kadınları 

kendiişlerine sahip olma 

konusunda motive etme” Avrupa 

Birliği Grundtvig Öğrenme 

Ortaklıkları programı 

kapsamında finanse edilen bir 

projedir. Proje ortakları 

Almanya, Çek Cumhuriyeti, 

Türkiye, Macaristan, İtalya, 

Litvanya, Bulgaristan, Estonya 

ve Fransa olmak üzere sekiz 

ülkeden oluşmaktadır.  

 

Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Macaristan, İtalya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya ve 

Almanya 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

YOCAIT Bülteni üç ayda bir 

yayınlanacaktır. 

 

Her sayıda, ülkelere özgü elsanatları ve 

geleneksel çalışma teknikleri 

tanıtılacaktır. Bu, sizin projeye katılan 

ülkelerin yaratıcı yönlerini öğrenmenizi 

ve belki de kendi işiniz için izlenimler elde 

etmenizi sağlayacaktır. 
 

Kültürlerin Pazarı 
 

Avrupa'da Bahar gelenekleri 
 

 

Bulgaristan’da hala gözlenen bahar 

geleneklerinden en ilginci kötülüklerden ve 

şanssızlıklardan korumak için takıla muskadır. 

Martenisa (muska) beyaz ve kırmızı küçük 

iplikten yapılır ve Mart ayayı boyunca takılır. 

CHESTITA BABA MARTA / Mart.1, Bulgaristan 
1ST: 
 

Bu gelenek yaklaşan bahar ile ilgilidir.Martenes genellikle kırmızı ve 

beyazdır.Kırmızı rengin sihirli bir güce iki rengin ise refah ve bereket getirdiği 

ayrıca hastlıklardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılır. Martenites aynı 

zamanda yeni doğmuş evcil hayvanlara, meyve ağaçlarına, arı kovanlarına bağ 

kütüklerine saçak altlarına bağlanırdı. Martenitsas genellikle biri erkek diğeri kız 

“Pizho ve Penda”küçük oyuncak bebektir  

Martenitsa genellikle elbiselerin boyun kısmına tutturulur veya bilek çevresine 

bağlanır. 
 

 

SERGİ 

“BULGAR OYALARI” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Informationstechnologie-
Lösungen 

NEVRUZ /21 Mart, Turkiye 

Nevruz Bayramı baharın gelişini kutlamak 
için 21 Mart’ta çeşitli gösterilerle kutlanır. 

Nevruz eski Türk inanç sisteminin devamı 
olan kültürel bir faaliyettir. 

Nevruzu karşılamak için evlerde temizlik 
yapılır ve çeşitli yiyecekler hazırlanır.  

EASTER 
 

Pazar günü kutlanan Paskalyadan önce Cuma veya Cumartesi günü İtalya'da 
birçok kasabada dini alayı düzenlenmektedir. Birçok kilise Meryem ve İsa alayı 
büyük bir rol oynayan özel heykelleri var. heykeller kentin içinden geçit töreniyle 
olabilir veya ana kare görüntülenir 
 

Törene katılanlar tarihi geleneksel giysiler giyerler. 

Zeytin dalı genellikle alayı palmiye yaprakları ile 
yerine veya yanı sıra kullanılan kilise süslemeleri 
vardır. en popüler ve en büyük toplantı St Peter's 
Basilica de Papa tarafından düzenlenmektedir. 
Cuma günü, Papa Colosseum yakınındaki Roma 
Via Crucis kutlar. Yanan meşaleler ışıkları ile büyük 
bir haç gökyüzünde birçok dilde anlatıldığı gibi. 
şekillendirirler. Papa bir nimet verir. Bazı kentlerde 
genellikle dans edilir, ücretsiz konserler düzenlenir, 
ya da yumurta içeren olağandışı oyunlar oynanır. 
 

***  

GELENEKSEL EASTER 
DEKORASYONU 
Yumurta dekorasyon 
Bulgaristan / için orijinal bir 
şekilde. Farklı tohumlar - 
fasulye, pirinç, mercimek - 
kırmızı veya yeşil burada 
kullanılan 

. 

 

Nevruzda; ıspanaklı börek, çeşitli tatlılar, kavrulmuş 

nohut, Türk lokumu boyalı yumurta,servis 

edilir.tanıdıklar ve akrabalar birbirlerini ziyaret 

ederler.Nevruz günü herkes erken kalkar ve 

mezarlıkları ziyaret ederler daha sonra birbirlerine 

kahve ikram ederler.Daha sonra yemek için bir araya 

gelirler.yemek sırasında müzik çalınır ve şarkı söylenir 

folklor oynanır.Salıncakta sallanılır çocuklar. Bayrak 

sallar. Nevruz bayramı günü herkes neşelidir. 

Nevruz kışın bitimi baharın başlangıcıdır. 

Almanya'da Osterbaum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çikolata 20. yüzyılın 
başlarında çikolata yumurta 
giderek daha popüler hale 
geldi gibi İtalya'da boyalı 
tavuk yumurta yer almaya 
başladı. Çikolata Paskalya 
yumurtaları artık 
Paskalya'da en popüler 
hediye olarak dekore 
yumurta geride 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskalya, Velykos için Litvanya kelime Byelorussian ödünç edilmiş ve anlamı 
"önemli bir gün." Paskalya Litvanya yılın en ciddi festival çünkü kelime çok 
doğru. Bu tatil günü Hıristiyan unsurlar (İsa'nın kıyamet) pagan Litvanya 
gelenekleri ile birleştirerek, doğanın yeniden doğuş ya da kış uykusundan 
uyanıyor. 
Kutlu Hafta Hıristiyan dünyasının Paskalya öncesinde son Pazar günü başlar 
Kudüs'e İsa'nın peygamberin Kudüs’e girişini kutlarlar. Birçok insan, özel 
Palm Sunday günü kuru çiçeklerden oluşan buketleri "Verba" ile kiliseye 
giderler. Hurma dalları Güney ülkelerde olduğu gibi aynı sembolik bir işlevi 
görür.. 
 

Bulgaristan Aynı gün - Pazar Paskalyadan 
önceki güne  Tzvetnitza / Çiçekler gün / veya 
Vrabnitza / Willow günün denir.. Bu gün 
herkes insan sağlığı koruduğuna inanılan 
kutsanmış söğüt dalları ve çelenk, alarak 
kiliselere giderler. Bütün erkekler, kadınlar ve 
çocuklar bir çiçek veya ağaç bir adla 
Tzvetnitsa veya  kendi adını kutlarlar. Adlarını 
kutlama günü, herkes r kişiler, hiçbir daveti 
veya gerekli önceki tebliğ evi misafirlere 
açıktır.. Margarita / Papatya /, Violeta, Lilly, 
Rosa, Laura, Veneta ve Tzvetan veya 
Tzvetana Tzvetnitsa. 
 

Paskalya Lent sezon sonuna 
olduğundan, gıda kutlamalar büyük bir 
rol oynar. Geleneksel Paskalya gıdalar 
kuzu veya keçi, enginar ve özel 
Paskalya ekmekleri bölgeden bölgeye 
farklılık içerir. Pannetone ve Colomba 
(şekilli güvercin) ekmek çoğu genellikle 
içinde bir sürpriz ile gelen içi boş 
çikolata yumurta ve hediye olarak 
verilmektedir. 
 

Bulgaristan'da Paskalya izleyen üç gün 
içinde kutlanmaktadır. İlki herkesin resmi 
kilise servisine gittiği Pazar günüdür.Evde 
yakılan mum kilseye yanar halde 
götürülür.Herkes pişmiş boyalı 
yumurtalarla birbirleri ile mucadele 
eder.Yumurtası sağlam olan kişinin  yıl 
boyunca sağlıklı olacğına inanılır. Hristos 
vozkrese" / Mesih / dirilen 40 gün için 
kullanılır 

 

 

 

***  

GELENEKSEL EASTER 
DEKORASYONU 
Mum tekniği / Litvanya 

/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal malzemeler tekniği 
/ Litvanya / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıfırdan tekniği / Litvanya 

/Lithuania/ 

 



 

Geleneksel Doğu Çek yiyecekleri 
Easter önümüzdeki bahar ve yeni 
bir hayat, sağlık, hasat, 
memnuniyet ve mutluluktan sevinç 
temsil eder. Gıda Hıristiyan 
inancınında, ölümü ve İsa 
Mesih'in doğuşunu sembolize 
eder. Yeşil Perşembe geçen 
Allah'ın akşam yemeğini ve 
Judas’ın ihanetini ifade eder. 
Bahar çoktan başladı aslında var, 
çiçekler, yapraklar var, doğa ve 
yeşil hale geliyor vücudumuzda 
vitaminlere ihtiyaç duyar. O yeşil 
gıda / ıspanak, otlar, lahana, 
bezelye sabun ... yemek 
gereklidir. Perşembe sıcak kek  ve 
bal ile yapılan kahvaltı ."jidasky” 
için iyi bir gündür "  
 

Büyük Cuma günü İsa'nın çarmıha gerildiği gündür. Bu üzüntü günüdür, iyi 
meyve köfte, piyaz, peynir ekmek gibi karşılamak olmadan patates çorbası veya 
ekmek çorba veya etsiz hafif bir yemek meyveli börek ve piyaz, peynir ekmek 
gibi yiyecekler yenir. Beyaz Cumartesi gecesi müminler İsa’nın yeniden 
doğuşunu düşünürler. Bu gece oruç biter. Et, ısırgan ile doldurma yeme zamanı 
gelmiştir. Pişmiş Paskalya kek ve kuzu eti açıklık ve fedakarlık sembolüdür. 
Paskalyada Pazar şenlikli ziyafettir. Tüm aile ile birlikte kuzu eti yiyerek 
kutlamak için iyidir. Aynı zamanda yumurta süsleme zamanıdır.Paskalya 
Pazartesisi zengin gıda, bahar kutlama, doğa uyanış ve umut iyi tarım yıl ve 
mutlu bir yaşam için bağlı mutlu insanların tatil zamanıdır. 
 

Proje faaliyetleri hakkında 
daha fazla bilgi için de 
ortakları hakkında olarak 
web sitemizi ziyaret ediniz 
 

http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/  

 

Web sitemizi ziyaret 
ediniz 
 
http://businessthroughcreati

vityyocait.weebly.com/ gibi 
geleneksel el sanatları 
belirli Bahar ve Paskalya 
gelenekleri de ülkenin 
diğer açıklamalar için. 
 

 

Eğer YOCAIT projede 
bizimle işbirliği ile 
ilgileniyorsanız temas 
Bayan Jana Dobbelstein 
lütfen. 
 jana.dobbelstein@wisamar.de  

 

 

Biz projenin içeriğine 
yaratıcı katkı edilir ve 
yaratıcılık ve el sanatları 
alanında Avrupa çapında 
ağ desteği. 
Wisamar 

Bildungsgesellschaft mbH 

Heinrichstrasse 39/41 

04317 Leipzig 

Germany 

Tel.:  +49 (0) 341 6877 682 

Fax.: +49 (0) 341 6981328 

www.wisamar.de  

Coordinator: 
Wisamar Bildungsgesellshaft, Germany 

Contact: jana.dobbelstein@wisamar.de 

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