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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Брод, община Димитровград         Дата: 16.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Коледна вечер в с.Брод 

Описание на проблема: Голяма част от групата не познава в дълбочина обичая Коледа и празнуването му в 

родното си село, което предизвика самодейците при читалището да организират Коледна вечер. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Членовете на ГСС се 

ангажираха пряко с провеждането на Коледна вечер и изготвиха следния план: 

• Славейка Митева да намери информация от по-възрастни хора за празнуването на обичая; 

• Живка Иванова да подготви литературен рецитал, свързан с Коледа; 

• Фолклорната група при читалището да участвува с подбрани коледни песни; 

• Да се проведе забавна викторина за присъстващите. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Групата единодушно одобри 

съставения план и идеята да се полагат усилия за съхраняване на българските традиции и обичаи. 

 

Ангажирани лица: Всички членове на ГСС и хората от селото. 

 

Предприети действия: Литературният рецитал, изнесен от Живка Иванова докосна сърцата на присъстващите. 

Коледните песни, изпълнени от фолклорната група и наричанията за здраве и берекет ни пренесоха в 

атмосферата на празниците от минало време. Групата обогати своите знания за всички християнски празници и 

обичаи чрез проведената викторина.  

 

Постигнти резултати: С много настроение и веселие групата отпразнува Коледната вечер. Наученото се 

сподели в семействата. Благотворително раздадохме на социално-слаби семейства пакети с храна. 

 

Дата: 21.12.2015г. 

Изготвили: Славейка Митева и Марияна Вълева 


