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БИСТРИШКИТЕ БАБИ

Бистришките баби - архаична полифония
Танци и ритуали от
региона Шоплука

Вписани през 2008 година (3.COM) в
Представителната листа на нематериалното
културно наследство на човечеството
(първоначално обявени през 2005 г.).

Традицията включва диафонията (известна още като шопска
полифония), танци и ритуали от региона Шоплука, България.
Изпълняват се от група възрастни жени, известни като
„Бистришките баби”.
Диафонията е специфичен вид полифонично пеене, при което един или
два гласа оформят извивките, докато другите певци поддържат монотонно
пеене, което се удвоява или преминава в триглас. Танцьорите са облечени
в традиционни костюми и играят хоро в кръг, чиято посока обикновено е
обратна на часовниковата стрелка. Стъпките са разнообразни, а
музикалният и танцовият ритъм не са в синхрон.
Въпреки че социалната функция на полифоничното пеене се е променила
в последните години, тъй като то днес се изпълнява предимно на сцена,
Бистришките баби се смятат за съществен елемент от културния живот на
страната, защото популяризират фолклорната изява сред по-младите
поколения. Бистришките баби са сред малкото останали представители на
традиционната полифония, а село Бистрица е един от последните региони

в страната, където тази културна традиция е запазена и предавана от поколение
на поколение.
Поради близостта на Бистрица до столицата интересът на младите хора към
фолклора намалява. Така богатият в миналото репертоар изключва днес
например жътварските песни. Друга причина за намаления брой песни в
репертоара на Бистришките баби е и фактът, че сценичната изява често е
налагала скъсяване на програмата чрез избор само на най-популярните
изпълнения.

НЕСТИНАРСТВО

Нестинарството послание от миналото
Панагирът на Св. Св. Константин и
Елена в с. Българи

Елемент, вписан през 2009 г. (4.COM)
в Представителната листа на
нематериалното културно наследство
на човечеството

Нестинарството (на гръцки: Αναστενάρια) е древен обичай, при който хората
танцуват боси върху жарава (въглени). Според традицията нестинарите
играят вечерта в деня на Константин и Елена (нощта на 3 срещу 4 юни по
стар стил). Имало е широко разпространение в региона на Странджа
планина (Югоизточна България), но днес се практикува предимно в село

Българи. Ритуалът се провежда за благополучие и плодородие на селото.
Той започва рано сутринта на самия празник с тържествено шествие за
пренасяне на иконата на двамата светци – Св. Св. Константин и Елена –
украсена и окичена с цветя и стари монети, до близкия извор край селото.
На присъстващите се раздават светена вода и свещи за здраве. Вечерта
празникът продължава със запалване на огън като се оставя да се разгори,
докато шествието, начело с иконата и съпровождано от гайди и тъпани,
обиколи всички къщи от селото. След това се разрива жарта в кръг.
Ритуалът завършва с танц върху жарава – израз на почит към светците.
Хората мълчаливо образуват кръг около горящите въглени, водени от
биенето на свещения тъпан, а духовните и физически водачи –
нестинарите, изразители на волята на светците, навлизат в кръга и тъпчат
жаравата. По-рано практикувано в около тридесет близки български и
гръцки села, нестинарството днес е жива практика в малкото с. Българи. По
време на панагира обаче хиляди посетители идват в селото, включително
през последните години много гърци се присъединяват към ритуала.

ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ

Чипровските килими традиция и
производство
Елемент, вписан
през 2014 г.
(9.COM) в
Представителната
листа на
нематериалното
културно
наследство на
човечеството.

изработват, с цветовете и мотивите си. Изработката на килими върви ръка
за ръка с поверия, предания и ритуали. Преди да започне тъкането на нов
килим, тъкачките казват молитви и отправят пожелания за успех. Освен
това се пее и се разказват истории, докато се работи на стана. Предаването
на уменията за изработване на килимите се извършва неформално,
обикновено от майки и баби на дъщери, както и от една майсторка на друга
докато тъкат заедно голям килим. Чипровското килимарство е дълбоко
залегнало в социалния и културен живот на населението. Най-известните
орнаменти на Чипровските килими дори са част от герба на града.
Килимите са вълнени, ръчно изработени от
жени от град Чипровци, който се намира в
Североизточна България. Почти всяко
домакинство в града има вертикален стан,
който се използва от жените за изработване
на двулицеви гоблени, традиционно
използвани за подови настилки. Вътъкът се
набива в основата с помощта на тупица.
Мъжете в града обикновено се занимават с
производството на вълна, обработване и
оцветяване.
Преждата,
боядисана
с
естествени материали придава меки,
пастелни цветове на килима, докато тази,
оцветена химически, придава по-ярки
нюанси. Чипровските килими са известни с
качествените материали от които се

СУРВА / СУРОВА

Сурва народният
празник
Народният празник Сурова се провежда всяка година на 13 и 14 януари, за
да отбележи Новата година по стар стил (според Юлианския календар). В
основата на празнуването е популярният маскараден ритуал, който се
провежда в селата от Пернишкия регион. На 13 януари вечерта,
сурвакарските групи, в които участват мъже, жени и деца със специално
изработени маски и костюми се насочват към площада на всяко село. Там
те палят огньовe и всички заедно се веселят. Някои от участниците имат
специални роли – водач, младоженци, свещеник, мечка с мечкар. Рано, на
следващата сутрин сурвакарите посещават къщите в цялото село, където
ритуално „венчават младоженците“, а „мечката гази“ стопаните за здраве.
Домакините ги посрещат с обредна храна и подаръци. След празника,

Елемент, вписан през 2015 (10.COM)
в Представителната листа на
нематериалното културно наследство.

сурвакарите често раздават събраните дарове на сираци и бедни хора или
подпомагат различни инициативи в селищната общност.
Маскарадът привлича младите хора и засилва тяхната увереност, че те са
продължители на традицията. През годината цели семейства се занимават
със събиране на материали за маските и другите атрибути, като
възрастните учат по-младите и децата как да правят своите маски и
костюми.

КОПРИВЩИЦА

Копривщица - съборът за народно творчество
Система от практики за
представяне и предаване на
наследството

Елемент, вписан през 2016 г. (11.COM) в
Регистъра на добрите практики за опазване
на нематериалното културно наследство на
човечеството

Съборът за народно творчество в Копривщица е мястото, където хиляди
българи от всички възрасти и от диаспората се срещат през месец август,
за да представят и споделят своите практики, свързани с нематериалното
културно наследство – от танци и разказване, до игри и занаяти.
Концепцията за Събора възниква, когато местни музиканти виждат
необходимостта да защитят традициите си, застрашени от фактори като
урбанизация и комерсиализация. Организирано от Община Копривщица
като домакин, събитието се провежда със съдействието на
Министерството на културата, Българската национална телевизия,
Българското национално радио, Института за етнология и фолклористика
с Етнографски музей и Института за изследване на изкуствата при
Българската академия на науките и Съюза на народните читалища.
Съборът повишава общественото съзнание за важността от опазване на
живото наследство и насърчава неговото присъствие в живота на хората,

документира го, за да подсигури бъдеща приемственост, и стимулира
предаването му през поколенията.
Подборът на участниците и идентифицирането на новите традиции се
осъществява чрез процедури, организирани от областните администрации в
България. Изпълненията се излъчват по радиото и телевизията и се
документират от учени, архивните записи се съхраняват във фондове като този
на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. От
първия Събор през 1965 г. са организирани вече десет издания, като броят на
изпълнителите достига до 18 000 през 2010 г., а интересът на посетители от
цялата страна и чужбина постоянно расте. Много от участниците в Събора
продължават своето развитие като достигат до международна известност.

БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ

Българското
читалище

Елемент, вписан през 2016 г. в Регистъра на
добрите практики за опазване на
опазването
нематериалното културно наследство на
човечеството

Практически опит в
на виталността на
нематериалното културно
наследство

Българските
читалища
са
равномерно разпределени по цялата
територия на България. Те са
създадени от самите общности и са
отворени за всички, независимо от
възрастта, пола, политическите и
религиозните възгледи. Първите
читалища са създадени през 1856 г. и
оттогава са признати за ключова
организационна
единица
на
българското
общество.
В
съответствие
със
Закона
за
народните читалищата от 1996 г.,
читалищата са неправителствени
самоуправляващи се организации. По
закон те извършват културни и
образователни дейности, насочени
към опазване на обичаите и
традициите на българския народ,
осигуряване
на
достъп
до
информация, разпространение на

Елемент, вписан през
2017 г. (12.COM) в
Регистъра на добрите
практики за опазване
на нематериалното
културно наследство
на човечеството

знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на
науката, изкуството и културата.
Читалищата имат централно място в процеса на предаване на
нематериално културно наследство в страната, като възрастните членове
играят ключова роля в насърчаването на младите хора да се включат.
Ефективността на читалищата се демонстрира от нарастващия им брой
през годините и нарастващия брой участници в тяхната дейност,
представляващи всички възрасти и групи от населението.
С цел популяризиране и представяне на нематериално културно
наследство, читалищата организират фестивали, тържества, събирания,
изложби и т.н., а един иновативен подход за развитие на читалищата е
създаването на местни центрове за документиране, архивиране и
предаване на знания и умения.

ПЪРВИ МАРТ

1 март - културни практики
Мултинационална кандидатура на
България, Северна Македония,
Република Молдова, Румъния

общностите, които участват, независимо от възрастта, допринасят за социално
сближаване, обмен между поколенията и взаимодействие с природата, като
насърчават разнообразието и творчеството. В селските райони младите момичета
се учат как да усукват мартеници от по-възрастните жени, докато в градските
райони учениците се учат от учители, занаятчии и чрез неформално образование.
Друг начин за предаване е в семинари за изработване на мартеници / мартинки /
Martisor, организирани от етнографските музеи. Общностите участват активно в
изследването, документирането и популяризирането на елемента, а в ход са и
множество културни проекти, насочени към неговото опазване.

Елемент, вписан през 2017 г. (12.COM) в
Представителната листа на нематериалното
културно наследство на човечеството

Културните практики, свързани с 1-ви март, включват древни
традиции за отбелязване началото на пролетта. Основната
практика е правене, подаряване и носене на усукан червен и бял
конец – мартеница, която се развързва, когато се види първото
цъфнало дърво, лястовица или щъркел. Някои други местни
практики са част от по-общи пролетни дейности, като например
предпазване от змии в България или обредно пречистване в
Молдова. Счита се, че мартеницата осигурява символична защита
срещу опасности и осигурява защита при преминаване от зимата
към пролетта за индивиди, групи и общности. Всички членове на
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