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Как се празнува Коледа в 
различни страни на света?

За повечето магазини и търговски центрове времето преди Коледа е бизнесът на годината, но красивата фа-
сада е подвеждаща. Поради ковид-пандемията и нарастващия дял на онлайн-търговията много търговци се 
борят за оцеляване.

Коледа в Европа

Удивително е, че дори 
съседните страни на Бъл-
гария в Европа празнуват 
Адвент и Коледа по много 
различни начини, а някои 
обичаи са напълно раз-
лични от нашите. Фактът, 
че Коледа се празнува 
различно в целия свят, 
отчасти се дължи на това, 
че всяка страна има мал-
ко по-различна култура и 
следователно свои собст-
вени обичаи и традиции.
От друга страна, важна 
роля играе и климатична-
та зона, в която се нами-
ра една страна. В крайна 
сметка има голяма разли-
ка дали наистина е леде-
но студено по време на 
коледните празници или 
слънчево и топло.Много 
от традициите като колед-

ната елха, адвентните вен-
ци, както и коледните ба-
зари водят началото си от 
Германия, но са познати и 
станали част от коледните 
празненства в много дру-
ги страни.

Вайнахтен в
Германия

В Германия коледната 
елха, адвентните венци, 
приказните светлини, ко-
ледните базари и сладки-
шипринадлежат към пред-
коледния период Адвент и 
биват свързвани със сту-
деното и тъмно време на 
годината, когато хората се 
чувстват най-комфортно 
със семействата си у дома.
Думата „advent“ идва от 
латинското „adventus“, 
което означава пристига-

не, пришествие.Първият 
адвент е винаги между 
27 ноември и 3 декември. 
Традиционно на първи 
Адвент се украсява колед-
ната елха. 
За германците Коледа е 

неразривно свързана със 
зимния уют – в тъмния 
сезон те палят свещи, 
разноцветни лампички и 
се разхождат из коледни-
те базари, а за да се сто-
плят пият горещ шоко-

лад, чай или греяно вино.

ТамМладенецът Христос 
(Christkind)или Дядо Ко-
леда (Weihnachtsmann) 
носи подаръците на Бъд-

ни вечер, 24 декември, 

като Дядо Коледа започва 
с раздаването на подаръ-
цитеоколо 14:00 часа и 
приключва малко преди 
полунощ. Първите и вто-
рите коледни празнични 
дни(25 и 26 декември) се 
прекарват задължително 
със семейството на праз-
нична трапеза. Много 
семейства заедно посе-
щаватколеднитецърковни 
служби.
Най-често на Бъдни вечер 
в Германия се ядат крен-
вирши с картофена салата 
(33%), фондю (17%) или 
раклет (17%). Не така раз-
пространени са печено го-
веждо или свинско (10%), 
риба (9%) или домашни 
птици (14%).Обиковено 
на коледния обяд, на 25 
или 26 декември, се яде 

печена гъска, патица и по-

рядко пуйка.

Мери Кристмас 
в Англия

Англичаните обичат Ко-
леда и всяка година укра-
сяват хола си с много гир-
лянди и ленти. На Бъдни 
вечер (Christmas Eve) в 
Англия има празнична ве-
черя и, разбира се, трапе-
зата трябва да бъде праз-
нично украсена. Често 
чиниите дори са украсени 
с малки шапки и флейти, а 
цветни ленти се използват 
за разкрасяване на апарта-
мента. Когато видите така 
украсена маса в Германия, 
си мислите за карнавал 
или рожден ден.
Празничната вечеря 

Коледа отново наближава. Хората по земното кълбо празнуват този светъл християнски празник по най-различни начини.
Разбира се произходът на коледната традиция е един и същ навсякъде: християните празнуват раждането на Исус Христос. В много страни 
подаръците не се раздават на Бъдни вечер и не ги носи нито Дядо Коледа, нито Младенецът Христос. Общото е,че коледните празници са също 
и дни на преяждане. Празненствата генерират огромни приходи за магазините по целия свят.

Коледната елха е древна германска традиция, която 
е приета в много християнски страни и е позната в 
целия свят

Коледна елха на централна улица в Потсдам

„Големият Берлински Коледен базар“ се намира в Берлин-Лихтенберг. Базарът 
прилича повече на Луна парк.

Коледен базар на Жандарменмаркт – най-красивия площад в Берлин

На коледните базари се продават много специалитети, но наденица на скара с 
или без пържени картофи е най-любимата храна за берлинчани. Традиционно 
се пие греяно вино

Коледен базар без меденки, печени ядки и ухание на канела няма


