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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 
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В Лясковец наследството е живо 
 

Под наслов „Моят град – история и съвременност” протече хепънинг на лясковските 
деца в сряда следобяд. 
 Момчетата и момичетата, запалени по рисуването, моделирането и приложните 
изкуства, подредиха във фоайето на читалище „Напредък – 1870” своето виждане за 
архитектурното богатство на градчето. З децата от СОУ „Максим Райкович” най интересни 
са църквите, манастирът, възрожденските улички на Лясковец,тях са пресъздали в ярък 
колорит върху листата. 
 Учениците от НУ ”Никола Козлев” пък представиха работата си в групата „Театър на 
куклите”. Традиционен за региона обичай за зарязване на лозите оживя в тяхната 
интерпретация на празника Трифон Зарезан. 
 Своите есета богатството и чистотата на нашия език прочетоха деветокласничките от 
групата по лингвистика. 
 Викторина сред учениците си проведоха децата от клуб „Живо наследство”. Целта 
беше да се проверят знанията на малчуганите за историята на родния им град. Имаше 
думички (отдавна излезли от употреба), които затрудниха отговарящите, не всички 
исторически личности с принос за развитието на Лясковец бяха познати на децата. 
 На финала се изви кръшно хоро – деца от НУ „Цани Гинчев”, които работят в групата 
за автентичен лясковски фолклор, показаха какво са научили. 
 Хепънингът е една от проявите, проведени по проект „История и традиции на 
Лясковец за европейско бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Тези средства са инвестирани в свободното време на учениците, като чрез извънкласни 
занимания се развиват талантите, умения и се обогатяват знанията им в родния край. 
 
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. 


