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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Каснаково, община Димитровград      Дата: 08.12.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Запознаване на децата от Общинска академия – Димитровград с музейни 

експонати от село Каснаково и обогатяване на музейната сбирка 

Описание на проблема:  ГСС от село Каснаково покани децата от Общинска академия – Димитровград да посетят 

селото, да разгледат читалището и да се запознаят с експонатите от музейната сбирка. Музейната сбирка се 

нуждае от обогатяване с битови предмети. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Деца от 4-ти до 11 клас от 

Общинската академия – Димитровград посетиха музейната сбирка в читалището на село Каснаково.  Децата се 

запознака със стана за тъкане на черга. Имаха желание и пробваха как се тъче. Запознаха се с „юрдана“ за 

навиване на прежда на масур и навиваха прежда. Чепкаха вълна на прав и на крив дарак. Маганиха памук на 

магана. Запознаха се с „ромела“ за мелене на жито. Запознаха се с часдтите на женската, мъжката и детската 

носии. Задаваха въпроси как се жъне със сърп и паламарка. Запознаха се със синийката „паралията“ на която са 

се хранили нашите деди, с обредната пита и просората, дървените лъжици и саханите. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Участници в ГСС предложиха да се 

правят дарения на стари битови предмети за читалището за обогатяване на музейната сбирка, а решението се 

прие единодушно. 

Ангажирани лица: Цялата група 

Предприети действия: Жители на селото предоставиха предмети, с които да се обогати музейната сбирка. 

Събраха се гребен за стана, битово наметало за дете, старинен плетен вълнен шал, предоставени от Стефанка 

Атанасова; плитки за коса от Еленка Ангелова; три мъжки пояса от Славка Георгиева; малка ракла и платно за 

мъжки ризи от Славка Георгиева; сърп, трион, дървен плет, голяма дървена лъжица от Иван Костов; памучна 

тъкана черна престилка. 

  Постигнати резултати: Със събраните експонати беше обогатена музейната сбирка към читалището в село 

Каснаково. 

Дата: 22.12.2015г.         

Изготвил: Илиана Михова  


