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фолклорен фестивал. 
Фестивалът започва 
като спонтанна ини-
циатива, обаче идея-
та е толкова хубава, 
че тази инициатива  
продължава и сега – 
на 24 юни беше про-
веден 49-ия събор. 
Както вярно е казал 
украинският писател 
Гогол, няма нищо по-
вечно от временното. 
В дадения случай се 
радвам за това.

И с т о р и ч е с к а т а 
местност продължа-

Съборът в Дебрене 
е официален празник 
на Община Добричка, 
който се провежда в 
местността  „Слав-
ната канара” край с. 
Дебрене, на 26 км от 
гр. Добрич. Това мяс-
то е свързано с Хай-
дут Пейо Буюклията 
– тук е хайдушкото 
сборище на дружи-
ната му. През 1968 г. 
културната общест-
веност от с. Стожер 
и съседните села го 
избират за място за 

ва да бъде прекрасен 
естествен декор за 
фолклорните изяви. 
Хубаво е, че толкова 
близо до нас, в наша-
та област,  има подоб-
на традиция.

Фестивалът има 
конкурсен характер. 
Използвам предва-
рителна информация 
от Интернет и своите 
лични впечатления 
от събитието, което е 
част от Националния 
културен календар на 
България.

При откриването 
на 49-то издание на 
„Песни и танци от 
слънчева Добруджа” 
кметът на община 
Добричка Тошко Пе-
тков каза следното 
- „Съборът в Дебрене 
е празник на уникал-
ните, вечно живи и 
неизчерпаеми в свое-
то многообразие на-
родни традиции”.

Тази година в съ-
бора участваха  2300 
души. Сред тях бяха 
певци, танцьори, клу-
бове за автентични 
обичаи от няколко об-
ласти в страната. Със-
тави от 10 общини и 
8 града. Повече от 60 
села бяха изпратили 
своите най-талантли-
ви и най-инициатив-
ни хора на фестивала. 
Изпълнителите са от 

      49-ия фолклорен събор “Песни и 
танци от слънчева Добруджа”

Дебрене - 24.06.2017 
4  (Ивана Василева, 
с. Стожер) до 84-го-
дишна възраст (Йор-
данка Петкова от с. 
Царевец). Певчески 
групи, танцови със-
тави, индивидуални 
изпълнители,  певци 
и инструменталисти. 

Участниците бяха 
распределени на  5 
естради, като на вся-
ка имаше жури от 
фолклористи. Когато 
видяхме нашето жури 
на първа естрада, 
Милчо Вълчев от на-
шия соколовски със-
тав възкликна: „Гали-
на Дурмушлийска!” 
Моята реакция беше: 
„Коя е тя?” „Как мо-

жеш да я не знаеш !” 
Аз веднага разбрах, 
че това е много из-
вестна народна пе-
вица и авторитетна 
личност.

Организаторите на 
мероприятието са по-
лучили  82 заявки 
за участие. Сред тях 
преобладаваща част 
идва от народните 
читалища  – 68. Как 
повече можем да по-
кажем важната рола 
на НЧ в запазването 
на народните  тра-
диции?! Те наистина 
изпълняват важна и 

благородна мисия и 
заслужават благодар-
ност за своята про-
светителска и култур-
на работа.

Събитието откри-
ха гости от Украйна 
– Вокален ансамбъл 
„Българска роза” от с. 
Бановка, Болградски 
район, област Оде-
са, родното място на 
героя от първата све-
товна война – генерал 
Иван Колев.

Миналата година 
участвах в събора 
за първи път. Тогава 
мечтаех за своя носия 
– след това, за някол-
ко месеци успях да 
намеря всичко. Много 

благодарна съм на 
Маруся Костова, коя-
то ми даде много ху-
бав сукман, контош-
че, престилка и те-
рлици.  Всичко друго 
от носията намерих в 
антикварен магазин в 
гр. Добрич, където се 
запознах с много до-
брожелателна жена, 
която винаги е готова 
да помогне на всич-
ки хора, запалени от 
българския фолклор. 
В същото място на-
мерихме много неща 
и за нашата нова тан-
цьорка – София Ма-

картър. 49-ия събор 
стана дебют на моята 
приятелка от Англия. 
И вече имаме две ан-
гличанки в Танцовия 
състав на с.Соколово. 
А  Карълайн Гигал е 
отдавна една от най-
хубавите танцьорки в 
състава. 

За съжаление не ви-
дях другите състави, 
но много се гордея 
с всичките изпълни-
телите от с. Соко-
лово, Община Бал-
чик – златен медал 
за Танцовия състав и 
Хора „Добруджански 
гласове”. 

Висока оценка от 
Галина Дурмушлий-

ска за пеенето си  по-
лучи Стаматка Кири-
лова и нейната внуч-
ка Диана Минкова.

Имам много при-
ятни впечатления 
от събитието – пре-
красни изпълнения 
на децата, срещи с 
познати от други ме-
роприятия хора, бъл-
гарски носии, нови 
запознанства. Учас-
тниците на подобни 
срещи искат общува-
не, по-близки отно-
шения с другите със-
тави и го получават.                                                                                             
Людмила ПЕТРОВА

НЧ „Просвета” с .Оброчище, община Балчик – на 49-я събор в с.Дебрене, общ.Добричка. 

Самодейки и приятелки от НЧ „Васил Левски 1959” Балчик и НЧ „Йордан 
Йовков 1940”      с.Змеево на тазгодишния събор в с.Дебрене. 

Фото: Йорданка ЗЛАТАНОВА

С песни в полите на Балкана” с.Жълтеш.                               Фото В. Йовчева НЧ „Христо Смирненски 1941” с.Сенокос преди участието си в НФФ „Дебрене”. 

Диана Минкова, лауреат на 49 фестивал в с.Дебрене.       Фото: Л. ПЕТРОВА 


