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„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.“ 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Добрич, община Димитровград    Дата: 21.01.2016г. 

Дискутиран проблем / тема: Древните традиции и бит в съвременния живот - Бабинден 

Описание на проблема: С напредване на технологиите и в забързания ритъм на живот често забравяме 

за празниците, които са съпроводени с различни ритуали, свързани с нашата идентичност като българи. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  По традиция в село 

Добрич се честват много от празниците, свързани с по-специални ритуали. Членовете на групата за 

автентичен фолклор към читалище „Пробуда – 1926“ са и членове на ГСС. Те винаги вземат достойно 

участие в традиционни празници като Йордановден, Бабинден, Сирни заговезни и др. Като пазители на 

обичаите, които знаят от техните майки и баби, те и тази година решиха да представят обичая 

„бабуване“, за да предизвикат интерес и да създадат спомен на по-младото поколение, за да не 

забравят българските традиции. Да продължават с дейността си и да разказват на младите за древните 

обичаи. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия: Да се проведе обичаят 

„бабуване“ като масово организиран празник. 

Ангажирани лица: Диана Петева и членовете на групата за автентичен фолклор 

Предприети действия: На 21 януари от 11 часа участниците в обичая, облечени в народни носии, 

посетиха дома на млада майка и пресъздадоха ритуала „подливане“, след което участници и гости се 

събраха за почерпка и веселба. Почетен гост бе д-р Шишманов, който също бе включен в ритуала.  

Постигнати резултати: Чрез демонстриране на такива обичаи се съхранява българският дух и се 

създава родова памет в по-младото поколение. 

 

Дата: 22.01.2016г. 

Изготвил: Галина Ташева 


