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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Радиево,  община Димитровград       Дата: 15.12.2015 г. 

 

Дискутиран проблем/тема:  Вечер посветена на историята на с. Радиево „Радиево от Освобождението  от  

турско робство до края на Втората световна война” 

Описание на проблема:  Голяма част от жителите на село Радиево не са наясно с историята на населеното място – 

не знаят кога е възникнало селото, кои са основните родове в него, в какви взаимоотношения са били през 

годините, какви традиции са характерни за Радиево. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Идеята е да се представи пред 

жителите и гостите на селото историята на Радиево. Живота на известни предшественици, родословни дървета 

на известни местни родове, допринесли за развитието на селото. Целта ни е  да запознаем все повече ученици и 

младежи с историята на селото, нашите традиции, предания, защото вярваме, че за Радиево има бъдеще. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: На 15.12.2015г, да се проведе вечер 

посветена на историята на село Радиево със следните цели: 

• Възпитателно въздействие в дух на родолюбие, отговорност и обич към родно място и роден край, 

национално самочувствие; 

• издигане образователно-информационното ниво на  подрастващите и населението чрез ангажиране със 

задачи  по проекта; 

• съхраняване на фолклора и битово-етнографските традиции и предаването им на по-младите 

Ангажирани лица: Ирина Делева сама предложи да разработи темите за историческата вечер. 

Предприети действия: Групата за самопомощ и солидарност активно взе участие в историческата вечер с 

изпълнения на фолклорни и патриотични песни и рецитиране на  стихотворения. Ирина Делева запозна 

присъстващите с всички налични исторически данни за селото. 

Постигнати резултати:  След проведената историческа вечер всички останаха доволни от постигнатото. 

Подобни инициативи групата ще организира  в периода до навършване 90 години от създаване  на читалището. А 

единствената им цел е повече хора да научат и разберат, че историята може да учи на много. Най-вече на това, че 

българския дух и традиции са живи и за България има бъдеще. 

Дата: 20.12.2015 г.        Изготвил: Ирина Делева  


