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

Дейности извършени от групите по проект „История и традиции на Лясковец за 
европейско бъдеще” за месец август 

 
През месец август основните дейности за реализиране по проект „История и традиции на 
Лясковец за европейско бъдеще” от страна на групите бе насочена към подготовката по 
изготвяне на презентации, доклади и вземането на участие в среща дискусия. 
Организирането и провеждането на заниманията се осъществиха с помощта на водещата 
организация в лицето на Община Лясковец и партньорите СОУ “Максим Райкович” 
гр.Лясковец, НУ “Цани Гинчев” – гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев”- гр. Лясковец, 
Сдружение “Българско образователно общество” Велико Търново. Дейностите реализиране 
от работните групи по проекта се изразяват в следното:  

В клуб „Млади таланти” се извърши следното: 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – основни дейности които бяха извършени 
на представителите на групата се насочиха към затвърдяване знанията по заучените 
хора към месец август. Друга извършена дейност от групата е осъществяването на 
занимания  по заучаване и затвърдяване наученото по черкезко хоро от страна на  
учениците. По време на заниманията се обърна внимание на съхраняване и 
популяризиране на богатия български музикално - певчески и танцов фолклор.   

 група "Театърът на куклите" – през месец август групата по проекта бе насочена 
към изработване на подходящи декори, като всеки един от учениците бе ангажиран 
със събирането на природни материали от които ще нарисуват, представят седянка 
правена през минали години и изработят плакати и макет на камини. В процеса на 
подготовка и изработка на материалите основно участие взеха ръководителите на 
групи. Други елементи изработени от събраните природни материали се насочиха към 
изработка на кукли облечени в северняшките народни носии. Всеки едни от 
изработените материали от групата ще бъде използван при пресъздаване на обичая 
Седянка. Основна роля при подготовка, проучване за обичая и изготвянето на 
сценария се изпълни от ръководителите на група и учениците работещи в групата. 
При пресъздаването на обичая Седянка всеки ученик получи указания, подходяща 
роля и сценарии.       

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство – участници участващи в 
заниманията през месец август имаха за задача да направят подготовка за 
фотоизложба на тема „Пролет, лято, есен, зима в град Лясковец”. На база направената 
подготовка по събиране на снимки и изработка на плакати за фотоизложба. Всеки 
един от изготвения материал се подреди на табла по стените в сградата на Община 
Лясковец. Осъществените дейности през месеца се реализираха с помощта на 
ръководителите на група. 

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – представители на групата по проекта извършиха подготовка 
по изготвяне на публикация и подготовка за участие в радиопредаване по местно 
кабелно радио на Община Лясковец. Основна насоченост за работа на групата бе към 
събирането и обработване на материали за архаизмите в системата на съвременния 
български книжовен език се изявяват в определен вид контексти. Обработения 
материал се представи в проведено радиопредаване, с цел запознаване 
обществеността с архаизмите.  

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– преподаватели и ученици осъществиха дейности по събиране, база данни за 
археологически материали, за живота в района на гр.Лясковец по тракийско и римско 
време. Също така учениците събираха информация за занаятчийството и търговията, 
за лозарството и градинарството като основни поминъци за гр.Лясковец. Със 
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събраните материали групата се представи напредъка постигнат до края на месец 
август на среща дискусия пред ученици и преподаватели работещи по проекта.  

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – едно от основните 
направления на групата за месец август за събиране на материали на тема „Бележити 
лясковчани” и изготвянето на презентация. Учениците събраха информация за 
следните видни Лясковчани: Енчо Стайков, Димитър Стоичков, Христо Пимпирев, 
Калоян Махлянов, Игумения Пелагия, Иван Славчев, Ганчо Заеков, Петър Слабаков, 
Александър Михайлов и Енчо Копанков. Събраната информация ще бъде оформена и 
публикувана в сборника с материали, който се предвижда да бъде отпечатан в края на 
проекта. 

Всяка една от посочените групи в края на месец август направи самостоятелна подготовка за 
участие в среща дискусия. На която участници от различните групи по проекта показаха 
постигнатия напредък, изработените материали и обмениха опит с представители на други 
групи, с цел обогатявания знанията в сферата на културно-историческото наследство на 
гр.Лясковец. Дейностите по проекта през месец август се осъществиха с помощта на екипа 
по проекта и неговите партньори.   
 

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. 


