
                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                              
www.ngogrants.bg  финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България.“ www.ngogrants.bg 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 25.01.2016 година 

 

Дискутиран проблем/тема:  "Бабинден – ден на родилната помощ" 

Описание на проблема: Думата „баба“, която в много случаи малките деца изричат преди 

„мама“, е стара колкото света. Бабата е жена, извървяла дълъг житейски път, познала радост и 

болка, докоснала се до различни човешки съдби. 

„На нивата до някой сноп 

родилката глава полага. 

Жената – баба с поглед строг 

в усилията й помага.“ 

Бабинден е един от най-светлите женски празници, празник посветен на бабите, които са 

помагали на невестите при раждането на децата. Отбелязването му е стара българска традиция, 

която не бива да се забравя. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Участниците в 

ГСС разказаха свои лични спомени за това как се е чествал бабинден през годините. Всеки 

разказа какво знае за обичая бабуване. Групата обсъди възможността да се пресъздаде обичая с 

цел запазване на традицията. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Днес бабинден се 

чества и като ден на родилната помощ. Специалисти – акушерки и гинеколози, помагат на 

майките при раждането на децата. Макар вече бабите да не помагат при раждането на децата, 

бабуването е обичай, който младите трябва да познават, защото е тясно свързан с бита и живота 

на предците ни. ГСС единодушно взе решение да отбележи бабинден с кратка програма и 

пресъздаване на обичая бабуване. 

Ангажирани лица: Руска Караджова, Блага Славова, Пенка Колева, Кера Петрова, Янка Гочева, 

Иванка Райкова, Минка Стойчева и др. 

Предприети действия: Участници от ГСС присъпиха към организиране на отбелязването на 

бабинден – подготвиха пресъздаването на обичая бабуване и кратка програма от песни и 

стихотворения, свързани с празника. Баба – акушерка бе Мария Славова, на която ритуално бяха 

поляти ръцете и всички й благодариха за помощта, която е оказвала на родилките чрез дарове, 
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които бяхме донесли. По време на поливането бабата наричаше:  „Както се плъзга сапунът, така 

да се раждат децата; колкото капки на ръцете, толкоз дечица в домовете.“ Участници в ГСС 

представиха стихотворения и песни, свързани с бабинден и бабите, а празненството завърши с 

веселба и кръшно хоро. 

Постигнти резултати:  С работата си ГСС допринесе за съхраняването и предаването на един 

типично български обичай – бабуването, а също така и за отдаване на заслужена почит към 

всички баби. 

 

Дата: 30.01.2016 година 

Изготвили: Руска Караджова 
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