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

 
Основен елемент при осъществяване на дейности през месец септември осъществената 
координация и връзка между екипа по проекта, преподавателите и участниците. Като всеки 
един от тях премина през събиране на информация, изготвяне на материали по съответните 
направления за работа по заложените дейности в работните планове и осъществиха 
подготовка за финализиране на проект „История и традиции на Лясковец за европейско 
бъдеще”. Дейностите реализиране през месец септември се осъществиха с помощта 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. Всяка една от групите от съответното училище партньор 
премина през редица дейности които се изразяват в следното:  

В клуб „Млади таланти” се осъществи: 
 група "Автентичен лясковски фолклор" – основната дейност на групата през 
месеца е насочена към затвърдяването знанията и уменията на представителите по 
заучените хора от началото на проекта до края на месец август. Към всеки от 
представителите на групи бяха поставени конкретни задачи за изпълнение по 
конкретните хора. При осъществяване на дейности през месеца ръководителите на 
групи подпомогнаха децата от групата да възприемат и възпроизведат по най-
правилния начин традиционните хора. 

 група "Театърът на куклите" – представителите на групата през месец септември 
бяха насочи към осъществяване на репетиция по пресъздаване на обичая Седянка, 
всеки от учениците разполагаше със своя собствена роля, стихове които бяха научени 
от учениците и подредена колекция от изработени материали. В процеса на 
подготовка преподавателите на групата изготвиха покани по провеждане на 
тържествено представяне на постановка „Седянка” и осигуриха мястото за 
провеждане което е градинският музей „Първан Герджиков”. След преминава на 
всички етапи по подготовка участниците представиха обичая „Седянка”  пред своите 
прабаба и прадядо, чрез представения обичай присъстващите се запознаха с местния 
обичай. Друга дейност осъществена от участниците е изработката на табла, декори, 
кукли и пана, който бяха подредени на коркови дъски и представени пред всички 
ученици, граждани и общественици от град Лясковец. При представянето на всеки 
един от изготвените материали бе проявен интерес към красивите изделия и отразения 
местен фолклор. 

 групата за рисуване, моделиране и приложно  изкуство – ученици от СОУ 
„Максим Райкович” извършиха подготовка и взеха участие при събирането на 
информация и изработката на дипляна за гр.Лясковец. Друго участие при изготвянето 
на информационен материал по проекта е сборника с материали, за който групата 
извърши подготовка по събиране на необходимата информация за представяне 
дейността на групата по проекта. При извършването на дейности през месеца важна 
роля в процеса на изпълнението имаха ръководителите на групи, които подпомагаха 
самите ученици и даваха напътствия при изпълнението на конкретните поставени 
задачи. Всеки един от изработените материали се представиха пред ученици от СОУ 
„Максим Райкович” и граждани от гр. Лясковец.  

В Клуб „Живо наследство” се осъществи: 
 група по лингвистика – за месец септември учениците направиха подготовка по 
събиране на информация за интернет страницата на Община Лясковец. Част от 
информацията която бе събрана от учениците бе насочена към фразеологичните 
словосъчетания, които все по-рядко се използват от съвременните хора. Чрез 
събирането на информацията учениците имат за цел да съхранят многообразието на 
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изразните възможности на нашия език, да опазят езика от чуждици и да издирват 
диалекти. Събраната информация от учениците показва богатството и обработеността 
на съвременният български книжовен език.   

 група, разработваща темата за собствената визия и идентичност на гр.Лясковец 
– дейностите извършвани от участниците от групата бяха насочени към събирането на 
информация за числеността на паметниците на културата, информация за надгробните 
паметници, информация за трите кладенеца, информация за четирите църкви, 
информация за „Ланджов двор” и информация за 110 къщи паметници на културата. 
Събраната информация ще бъде публикувана във сборника с материали и дипляната 
за гр.Лясковец, която цели да представи направеното от представителите на работната 
група от началото на проекта до самият край на проекта. Важно участие в процеса на 
изпълнение на дейностите имаха ръководителите на групи, които подпомагаха 
представителите във всички етапи на подготовка, събиране на информация, 
напътствие при изготвянето на материали и при представянето напредъка по проекта.      

 група, работеща по темата "Бележити лясковчани" – представителите на групата 
осъществиха дейности по събирането на информация на тема „Бележити 
Лясковчани”, която информация ще спомогне за изготвянето на презентация по 
представяне постигнатия напредък от страна на представителите на групата и нейните 
ръководителите пред местни и регионални медии. Събраната информация ще бъде 
представена на екипа по проекта, с цел представяне на извършените дейности от 
началото на проекта до края на проекта в сборника за материали и дипляната на 
гр.Лясковец.  

Резултат от всички дейности реализирани от групите по проекта са: представен напредък по 
проекта чрез направени изложби в гр.Лясковец, с.Джулюница, с.Добри Дял, с.Козаревец и 
с.Мерданя; изготвен сборник с материали, който е изработен с помощта на екипа по проекта 
и преподавателите работещи с групите по проекта; изготвени информационна дипляна за 
гр.Лясковец; представен напредък по проекта пред местни и регионални медии. С 
настоящата актуална информация официално се обявява края на 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. 


