
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/4.2-0.1 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001/07/4.2-01/516 

Проектът се реализира с финансова подкрепа  на Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

1

Проект „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” 
 
 През месец януари в Община Лясковец се осъществиха дейности по проект „История 
и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. С помощта на партньорите по проекта СОУ “Максим 
Райкович” гр.Лясковец, НУ “Цани Гинчев” – гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев”- гр. 
Лясковец, Сдружение “Българско образователно общество” Велико Търново. В процеса на 
реализация на проектното предложение през месец януари се реализираха следните дейности 
в работните групи: 

Клуб „Млади таланти” 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – основно направление върху което  
групата работеше бе да се заучи на пайдушко хоро. 

 група "Театърът на куклите" – приз месец януари работната група бе насочена в 
едно основно направление да проучи местните традиции за Трифон Зарезан. В 
процеса на работа групата осъществи множество посещения на градинарския музей. 
Постигнат резултат по обичая Трифон Зарезан и за пазача на лозята е предоставената 
информация от уредничката на музея. Основно средство на информация са 
представените предмети свързани с лозарството и градинарството в гр.Лясковец. 
Също така в процеса на работа групата изработи декор на който учениците рисуват, 
моделират лоза, сърп, пита бъклица, бял котел, шишета с вино, в следствие на което 
се изрязват като макет и изработват венци от лозови пръчки.  

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство -  за осъществяване на 
заниманията преподавателите занимаващи се с групата осигуриха снимки за рисуване, 
материали за работа на групата, извърши се подготовка на матрици и рисуване на 
старовременни къщи. Учениците изобразиха в рисунките си различни лясковски 
къщи, читалище „Напредък-1870” в гр.Лясковец и Музея на градинарството с 
помощта на различни материали изготвени от преподавателите на групата. Други 
основни направления върху които работеха учениците е рисуването върху керемиди 
герба на Община Лясковец и елементи от герба. 

Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – през месец януари групата извърши посещения на 
библиотеката към читалище „Напредък - 1870” град Лясковец, направи се подготовка 
за осъществяване на среща дискусия с представители на клубовете. 

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– през месец януари групата осъществи работа по проблема на местните паметници на 
културата, събиране и обработване на документи на Община Лясковец относно 
водените на отчет паметници на културата. След обобщаване на информацията 
групата изработи карти на всеки един от обектите. Като резултат от извършената 
дейност е съответствието с тематичния календарен план. 

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – групата извърши събиране 
на данни за дейци на културата, изкуството и обществения живот на Лясковец, които 
са допринесли за развитието на града и страната. Направиха посещения на близки, 
роднини и осъществиха събиране на информация от интернет. 

Основните дейности реализирани за месец януари с работните групи по проекта се 
осъществяват с помощта на екипа по проекта, директорите от училищата – партньори, 
преподавателите занимаващи се с групите по проекта и експерти от общинска 
администрация.  

  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган. 


