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Проект „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще” 
 
 През месец април 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. Основен 
елемент в процеса на реализация е извършената отлична работа на екипа по проекта, 
осъществената координация между партньорите и преподавателите извършващи дейности с 
групите по проекта. В тази връзка през месец април се извършиха следните дейности от 
групите по проекта:  

В клуб „Млади таланти” се извършиха следните дейности: 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – през месец април групата извърши 
затвърждаване на право северняшко, пайдушко и дайчово хоро. След затвърждаване 
знанията и уменията по заучените до момента хора, представителите на групата 
започнаха със изучаване на гинкино хоро. В края на месеца на събиране на групите по 
проекта на среща дискусия представителите на групата направиха кратка презентация 
на извършени дейности по проекта през месец април.  

 група "Театърът на куклите" – в процеса на работа ръководителите на групата 
определиха няколко основни направление за работа в групата през месец април които 
са насочени към събирането на предварителен материал за обичая лазаруване и 
подготовка на сценарий. Основен акцент при дейността пада върху запознаването на 
участниците, разпределение на ролите и разучаване на теста. Постигнат резултат от 
дейността проявения голям интерес към сценария и изказването на мненията за 
ролите. Друго основно направление е влизането в роля на участниците заедно с 
куклите-лазарки, изпълняване на сценария и пеене на лазарски песни. Постигнат 
резултат от направлението е усвояването на ролите, репетирането на движенията с 
кукли, заучени песни и лазарски песни. Също така немаловажно е направлението при 
осъществяването на дейности и разгласяването на проекта пред обществеността, като 
представители от групата представиха постигнатия напредък пред деца от ЦДГ 
„Радост” изнесоха кратка постановка пред малките деца за обичая лазаруване. 
Резултат от дейността е придобития опит в процеса на работа от страна на 
учениците/представителите в областта на местните празници и обичаи. В края на 
месец април групата представи постигнатия напредък пред ученици от селата 
Джулюница, Добри Дял и Козаревец, и всеки един от участниците изказа свое мнение 
за извършената работа от групата по проекта.       

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство -  извършени дейности от 
групата през месец април бяха насочени към направата на снимки на цветя, на 
цъфнали дървета, сгради и много други пролетни мотиви. Други важни дейности 
осъществени от групата през месеца са изработените мозайки от семена върху твърди 
основи, изработена стара възрожденска къща, манастира „Свети Петър и Павел” и 
църква „Свети Димитър”, направа на пана от глина, оцветени и изработени в различни 
рамки. Взето участие на представители от групата при представяне напредъка по 
проекта пред ученици от Джулюница, Добри Дял и Козаревец.    

 Клуб „Живо наследство” 
 група по лингвистика – основен приоритет пред групата през месец април е 
изготвянето анализ на постигнатите резултати до настоящия момента, като всеки от 
представителите предоставя събраната информация необходима за оформление на 
анализа. Не маловажен е факта че материята с която се занимават представителите на 
групата е много деликатна. За провеждането на среща дискусия и участие, 
представителите извършиха подготовка за представяне на събраната информация през 
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месеца и представиха постигнато пред ученици от селата Джулюница, Добри Дял и 
Козаревец.  

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– извършени дейности от представителите на групата през месеца бяха 
концентрирани върху посещение на Държавен архив в гр.Велико Търново, с цел 
събиране на информация за визията на град Лясковец, обобщаване на събираната  
информация и обработка на текст, който ще послужи за изготвянето на сборник по 
проекта. Който сборник ще даде ясна представа за собствената визия и идентичност за 
град Лясковец и събраната информация от всички останали групи осъществяващи 
дейности по проекта. 

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – за месец април се извършиха 
дейности по събиране на информация за дейци на културата, изкуството и 
обществения живот в Лясковец. Като представители на групата осъществиха 
посещение в Държавен архив в гр.Велико Търново. След предварително събраната 
информация представителите на групата започнаха подготовка за изготвянето на 
презентация и представяне на материала. Главна цел на групата е издирването и 
събирането на информация за дейци на културата, изкуството и обществения живот в 
Лясковец, които са допринесли за развитието на града. На база събраната информация 
се обобщава събраната информация и предоставяне данни за интернет сайта на 
Община Лясковец, чрез предоставяне информация за извършени дейности от страна 
на групата се осигурява достъп на информация за обществеността и за 
популяризирането на проекта. В края на месец април представителите на групата 
представиха постигнатия напредък: материалите и събраната информация по проекта 
пред участници от селата Джулюница, Добри Дял и Козаревец. 

С оглед извършените дейности по проекта през месец април от страна на групите, ще запази 
тенденцията групите да продължат активната си работа през оставащите месеци до края на 
проекта по предвидения план за осъществяване на дейности в клуб „Млади таланти” и клуб 
„Живо наследство” с помощта на партньорите по проекта, преподавателите работещи с 
групите и екипа проекта. 
 
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. 


