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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Каснаково, община Димитровград      Дата: 15.10.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Фолклорни автентични песни 

Описание на проблема:  Към читалището има група за автентичен фолклор. Тя изпълнява само местни  песни от с. 

Каснаково, без обработка и съпровод от народни инструменти. ПГАФ е носител на много награди - медали,   

плакети. Лауреат е на ЮНЕСКО и ЦИОФФ (Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства към ЮНЕСКО). Въпреки успехите на групата, е нужно да се полагат усилия за 

съхраняването и доразвиването й. 

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

обединиха около мнението, че всички в селото трябва да полагат усилия за съхраняването на групата за 

автентичен фолклор и да подпомагат дейноста й с каквото могат. По време на дискусията на преден план 

излезнаха следните предложения: 

 Да се издирят местни забравени стари песни и обичаи, с които да се обнови репертоара на ПГАФ; 

 Да се обхванат повече млади изпълнители, с което да се осигури продължаването на традициите и 

съхраняването на културното наследство на селото. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Участниците в ГСС да предприемат 

действия по изброените по-горе предложения. 

Ангажирани лица: Настоятелството на читалището 

Предприети действия: Читалищното настоятелство проведе разговори с млади изпълнители, с цел да ги 

привлече към ПГАФ. 

Постигнати резултати: Към ПГАФ бяха привлечени млади изпълнители от селото, а читалището пое 

ангажимент да издири забравени местни песни и обичаи и да ги предаде на ПГАФ. 

  

Дата: 20.10.2015г.         

Изготвил: Илиана Михова и Чонка Димитрова  


