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ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ 
ЗАНАЯТИ 

    В цялото многовековно развитие на 
България занаятите съпътстват 
живота на населението и са не само 
средство за препитание, но преди 
всичко извор на творческо 
вдъхновение и красота. 



ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ 
ЗАНАЯТИ 

 Коларство 

 Грънчарство 

 Бъчварство 

 Ковачество 

 Каменоделство 

 Кожарство 

 Налбантство 

 Сърачество 

 



ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ 
ЗАНАЯТИ 

 Тъкачество 

 Везба 

 Плетиво 

 Плетене на рогозки от царевична 
шума 

 Изработка на носии 

 Обработка на текстилни влакна 



 Обработката на суровите материали 
и текстилните влакна – вълна и 
растителни влакна като лен и памук, 
е един от основните елементи на 
тервелските традиционни занаяти. 
Домашното текстилно производство 
като чепкане, предене, пресукване, 
боядисване, тъкане, плетене е 
допринесло за народното текстилно 
изкуство и е традиционен занаят, 
който и в момента съществува на 
територията на общината. 



НАСЛЕДНИК НА ТРАДИЦИИТЕ 

        Приемник на народните традиционни занаяти в 
община Тервел е създаденото през 2003г. към Детския 
отдел на Читалищна библиотека Тервел- Ателие по 
приложни изкуства. В ателието  участват деца от 8 до 12 
години, които работят в неформалната обстановка на 
библиотеката и освен, че научават историята на 
традиционните занаяти в родния край, те умело 
създават с малките си златни ръце произведения от 
различни естествени материали- глина, влакна, плетат 
на една и две куки, плетат макраме. Освен това децата 
стават приятели и с книгите. Всяка учебна година се 
поставя акцент върху различни области на приложните 
занаяти- керамика, плетене, тъкане. През годините 
нашето ателието се утвърди като нетрадиционна и 
полезна форма за запознаване на подрастващите със 
съвременните и традиционни приложни изкуства. 



НАСЛЕДНИК НА ТРАДИЦИИТЕ 

 Голяма радост носят тези деца с изработените от 
тях експонати на своите родители и баби, които 
са щастливи от сръчността на внуците си и много 
ги подкрепят. 

 Изработените от децата творби са подарявани в 
Италия, Турция, Унгария, Румъния, Украйна. 
Участваха и в международна изложба. 

 С изделията на децата ежегодно се организира 
изложба- базар, която се посреща с голям интерес 
от местната общност, а средствата се използват 
за закупуване на материали за дейността. 

 

 













РЕКЛАМА И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
на традиционни занаяти  

 Възможност за запазване и реклама на 
местните традиционни занаяти е и 
селският туризъм. 

 Пример за това е къщата за гости 
“Мария- Невена” в с.Безмер, в която на 
гостите се демонстрират чепкане на 
вълна, предене, навиване на прежда, 
тъкане на рогозки, приготвяне на 
традиционни за нашия край ястия. 
Посетителите могат да се включат в 
дейността по занаятите.  

 Къщата има своя интернет страница. 





Възможности за пазарна 
реализация 

 Шансът, който ни предостави Програма “Глоб@лни 
библиотеки- България” за предлагане на иновативни 
за библиотеката и общността ни е-услуги ни дава 
възможност за представяне и популяризиране, 
съхраняване и продължаване на традициите в нашата 
община. 

 Представяне на експонати в интернет сайта на 
община Тервел  www.tervel.bg ; 

 Изработване на фейсбук страница; 

 Осъществяване на интернет изложби- базар; 

 Възможност за продажба на нашите изделия в 
множеството интернет магазини за традиционни 
български продукти. 

http://www.tervel.bg/


В добруджанската традиция е 
вплетено духовното богатство 

на предците ни.  

Наша е задачата да го възкресим, 
запазим и предадем на идващите 

след нас, защото само този, 
който помни миналото си, 

 има бъдеще.  

 

Благодаря за вниманието! 


