
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/4.2-01 

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 февруари 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 февруари 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 дайчово хоро. 

 група "Театърът на куклите" – през месец февруари представители на групата 
направиха подготовка за пресъздаване на обичая Трифон Зарезан,основно участие в 
подготовката взеха представители на екипа по проекта. Самото пресъздаване на 
обичая бе представено в Музея на градинарството, град Лясковец. Участие взеха 
представители на групата и преподаватели, основно помощни средства бяха 
използвани специално изготвените кукли от учениците и събраните материали за 
олицетворение на обичая като цяло. Представения обичая Трифон Зарезан бе 
направен запис и разгласен по местното радио на град Лясковец, като по този начин 
се информира обществеността за дейността на групата. В края на месеца групата 
изработи кукла Баба Марта и мартеници за предстоящия месец март. 

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство -  представители на 
групата направиха рисунки на тема: „Историята на моя град”, като за направата на 
рисунките използваха релеф с гипсова шпакловка, мозайка и мидички, релефни пана с 
глина – грозде и рисунки на град Лясковец – история и съвременност. 

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – представители на групата извършиха посещение на музей по 
градинарство, град Лясковец.  

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– участници на групата изготвиха библиографска справка в библиотечния фонд на 
Читалище „Напредък – 1870” и направиха записи със спомени на арх. Георги Рогев, 
Тоню Икономов, Елена Драева, Петър Славчев. 

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – Библиографски справки в 
библиотечния фонд на Читалище “Напредък” – град Лясковец, Издирване и събиране 
на данни за дейци на културата, изкуството и обществения живот в Лясковец, които 
са допринесли за развитието на града и страната. Обобщаване на материала и 
представяне данни за интернет сайта на Община Лясковец. 

През месец февруари екипа по проекта и преподавателите работещи с групите направиха  
подготовка за участие в среща дискусия и в Хепънинг на открито под наслов „Моят град – 
история и съвременност”. 
Основните дейности реализирани за месец февруари с представители на клубовете бяха 
осъществени с помощта на екипа по проекта, партньорите в лицето на директорите от 
училищата, 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. 


