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Осъществени дейности по проект „История и традиции на Лясковец за европейско 
бъдеще” през месец май. 

 
 Осъществени дейности през месец май в Община Лясковец  по проект „История и 
традиции на Лясковец за европейско бъдеще”, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” бяха насочени в следното: работа по възстановяването, 
изучаването на лясковския фолклор във времето, осъществяване на работа по изготвянето на 
кукли и заучаване на представления, изготвяне и представяне на рисунки с насока към 
културно историческите забележителности на град Лясковец, изучаването на специфични 
думи от миналото на град Лясковец, събирането на информация за визията на града и за 
основните дейци в миналото на града. Извършването на дейностите през месец май бе 
подпомогнато от партньорите по проекта СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец, НУ “Цани 
Гинчев” – гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев”- гр. Лясковец, Сдружение “Българско 
образователно общество” Велико Търново. Важна роля за успешното изпълнение на 
дейностите с групите имат преподавателите по проекта, който планират, организират, учат и 
подпомагат участниците в процесите на изпълнение на определение задачи и дейности. 
Всяка една от групите по проекта извърши следните действия: 
  В клуб „Млади таланти” се извършиха следните дейности: 

 група "Автентичен лясковски фолклор" – извършени дейности от страна на 
учениците участващи в провеждането на занимания за месец май бяха насочени към 
изучаването на гинкино хоро, сглобяването на детайли от съответното гинкино хоро и 
провеждане на занимание по заучени право северняшко, пайдушко, дайчово и 
гинкино хоро. За всяко от проведените занимания групата бяха с продължителност 11 
часа. Също така друга основна дейност бе представяне на постигнато от страна 
групата и осъществяване обмяна на опит с други представители за извършване на 
предстоящи дейности.  

 група "Театърът на куклите" – осъществените дейности през месец май от групата 
бяха насочени към извършването на подготовка по провеждане на тържество на тема 
„Бабо, разкажи ми приказка”, като за представлението представителите на групата 
изработиха кукли и набавиха допълнителни материали от различни приказки. Всяка 
една приказка бе прочетена от представителите на групата и се направи избор за 
изнасяне на приказка на тържеството. За тържеството преподавателите на групата 
изготвиха сценарии по който учениците да изнесът представление, като с изготвянето 
на сценария участниците в тържеството се запознаха и се разпределиха ролите. През 
месеца групата направи подготовка по изработка на декори и проведе репетиция, с 
цел учениците да влязат в роля. Предвидено бе учениците да изработят торбички, 
плодове и стомни за провеждането на тържество. В края на месец май групата 
представи пред обществеността, родителите и ученици от училище НУ „Никола 
Козлев” изнесоха театрална куклени постановки на теми „Бабо, разкажи ми 
приказка”, „Най скъпоценният плод” и „Патиланци”. Всеки един от участниците 
показа своите умения и добрата работа с куклите и словото. Основна насоченост на 
група бе представяне на постигнатия напредък на проведена среща дискусия в края на 
месец май пред участници от групите включени в проекта, за срещата 
представителите направиха подготовка и изготвиха информация с проведените 
дейности за месеца. Обсъдиха се въпроси и взети бяха мнения по извършената работа 
от другите групи в проекта.      

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство – през месец май групата 
по рисуване изпълни дейности  по изготвянето на фотоколажи и рисунки. Всеки един 
от участниците изработи различни фотоколажи на обекти в град Лясковец, за 
изпълнението на дейността се използваха различни материали – маслени пастели 
темперни бои. Основна роля при изпълнението на дейността имаха преподавателите 
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на групата, които осигуриха материали за работа, осъществиха онагледяване на дъска 
с цел рисуване на картини. За изработката на рисунки бяха използвани предварително 
заснети и изготвени снимки от представителите на групата. Друга дейност проведена 
и осъществена през месеца е взето участие в среща дискусия за представяне на 
напредъка по проекта, дискутиране определени въпроси по изпълнените дейности, 
извършване обмяна на опит и взаимстване мнения и идеи на участници от други 
групи.     

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – основни дейности извършени от групата по лингвистика 
бяха насочени към събирането на информация, посещение на Великотърновския 
архив и осъществяване на подготовка и участие в среща дискусия за представяне 
напредъка. За всяко едно от направленията учениците получаваха направления от 
преподавателите. Едно от извършените дейност в началото на месец май от 
представителите на групата направиха посещение на великотърновския архив, с цел 
събиране на информация за специфични думи от миналото. Друга дейност 
осъществена от групата е извършена подготовка за участие в среща дискусия, с цел 
представяне постигнатото до края на месец май. В края на месеца групата по 
лингвистика взе участие в среща дискусия  на която представителите на групата 
направиха кратко представяне на постигнатите резултати, обмениха опит с други 
представители на групи и проучиха възможностите за прилагане при следващи 
занимания на групата. 

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– основни направления за работа на група през месец май бяха насочени към 
събирането на информация от манастирския архив и от петте лясковски църкви на 
територията на Община Лясковец. Събраната информация ще послужи за изготвянето 
на сборника в края на проекта. Важно събитие на която взеха участие представителите 
на групата бе организираната среща дискусия за представяне напредъка пред  
представители на другите групи. За срещата дискусия представителите на групата 
подготвиха материал с извършена работа и дейности от страна на групата. На срещата 
представителите на групите обмениха опит в различните сфери на работа, 
включително обсъждане на мнения и дискутиране на въпроси. Основна заслуга за 
осъществяването на дейности и за успешното реализиране имаха преподавателите 
работещи с учениците на групата разработваща собствената визия на град Лясковец.    

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – през месец май групата 
насочена към издирването и събирането на данни за дейци на културата, изкуството и 
обществения живот в Лясковец, които са допринесли за развитието на града и 
страната. По посоченото направление представителите работиха в продължение на 6 
часа по събирането на информацията. Събраната информация от учениците се обобщи 
и се изготви кратко представяне, което представяне бе публикувано на страницата на 
Община Лясковец с цел популяризиране дейността на групата. В края на месец май 
групата взе участие при провеждането на среща дискусия и представиха постигнатото 
до края на месец май. Всеки от представителите обмени собствения опит с други 
представители от различни групи по проекта и се запознаха с работата на групите по 
проекта. Дискутирани бяха различни въпроси от естеството на работа на всяка група и 
се взеха мнения по определените въпроси. Отбелязано бе на срещата ползотворната 
работа свършена от групата и оказаното съдействие при събирането на информацията. 

С оглед извършените дейности по проекта през месец май от страна на представителите 
на групите, ще бъде запазена тенденцията на групите към подобряване качеството и 
ефективността на работа за осъществяване на предвидените дейности до края на месец май 
по проекта в предвидените работни индивидуални планове. 
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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. 


