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Много хора предпочитат да 
живеят по опреден ред – в 
семейството, на работата 
и в своето свободно време. 
Пандемията наруши този 
ред почти навсякъде. 
Затова беше толкова 
радостно да се върнеш 
към обичайните неща. И 
едно от най-приятните е 
съборът в град Копривщица, 
където със закъснение от 
две години беше проведен 
XII Национален събор на 
народното творчество. Това 
е най-значимото събитие 
в областта на българския 
фолклор и преди всичко в 
областта на автентичния 
фолклор.
Историята на съборите за 
народно творчество датира 
от началото на 60-те  години 
на миналия век. Съборът в 
Копривщица се провежда 
от 1965 г. на всеки пет 
години. Това е наистина 
най-големият празник на 
българско народно изкуство. 
Затова толкова авторитетни 
инстанции участват в 
неговата организация: 
Министерството на култура, 
Институтът за етнография 
и фолклористика и 
Етнографски музей при 
Българската академия на 
науките. 
Мотото на тазгодишното, 
12-то издание на Събора, 
звучи така: „България пее в 
Копривщица”.Участниците  
на шест сцени в местността 
„Войводенец” бяха повече 
от 5 хиляди. Сред тях и 
състави и индивидуални 
изпълнители от 28-те 
административни области на 
страната.
Намерих интересна 
информация за 
95-годишната Цана Иванова 
от Община Угърчин, която е  
най-възрастният участник на 
събора. Удивителен е фактът, 
че тя участва във всички 
издания на събора през 
тези 57 години от неговото 

КОПРИВЩИЦА 2022: Златен медал на двата състава 
от НЧ „Просвета – 1900” с. Соколово

учредяване. Поклон и Браво! 
В самия град Копривщица 
имаше специална сцена 
за чужди състави и 
изпълнители. Сред тях 
Балкански оркестър 
от Брюксел; сборна 
формация с изпълнители 
от САЩ, Италия, Гърция, 
Португалия, Франция, 
Япония и Аржентина; и хор 
„Чубрица”  от Холандия.
Област Добрич и 
добружанския фолклор бяха 
представени много пълно 
с около 60 изпълнители 
от Общините Добричка, 
Балчик, Генерал Тошево, 
Каварна, Шабла и град 
Добрич.
Искам да кажа няколко думи 
за двата читалищни състава 
от с. Соколово, Община 
Балчик –Представителен 
женски народен хор 
„Добружански гласове” и 
Представителен танцов 
състав „Стари добружанци”. 
Самодейците от  НЧ 
„Просвета-1900” участваха  
в Националния фолклорен 
празник в Копривщица за 
осми пореден път. 
Г-жа Кина Липованска, 
секретар на НЧ „Просвета-
1900”оцени успеха на двата  
читалищни състави, а това 
беше златен медал, като 
„мечтан и заслужен медал”.
Представителният народен 
хор, с ръководител Стаматка 
Кирилова, представи 
прекрасни автентични песни 
от Северна Добруджа на 
повече от сто години.Като 
допълнителна висока оценка 
на изпълнение на хора беше 
и записът за Българското 
национално радио.
Уникалните сватбени хора 
на Представителен танцов 
състав, с ръководител 
Асенка Кулева, събраха 
аплодисментите на 
публиката. А красивите 
шарени носии, наследени от 
майки и баби, впечатлиха 
както винаги всички.

А сега искам да споделя  
коментар на г-жа Диана 
Вълчева за наградата: „Тази 
година отново се докоснах 
до това вълшебство като 
участник в певческия женски 
хор „Добружански гласове”, 
с. Соколово, ръководен 
от моята майка Стаматка 
Кирилова. Заедно с танцовия 
състав, програмата на 
читалището в с. Соколово 
беше оценена високо от 
журито на 4-та естрада 
на фестивала и труда на 
ръководители и самодейците 
беше възнаграден със златен 
медал!... Поздрави за успеха 
на ръководителите ни – г-жа 
Стаматка Кирилова и г-жа 
Асенка Кулева, на г-жа Кина 
Липованска - секретар на 
читалището и на всички 
самодейци! Да сме здрави 
и все така с радост и жар 
да пазим българските 
традиции, за да пребъде 
българският дух!”
По време на пътуването, след 
събора, говорих с няколко 
души, за да имам повече 
информация за групата.
Г-жа Кина Липованска 
добави, че сега имаме два 
златни медала. Първият още 
през 1986 година. След това 
дълго време не са давали 
медали, само плакети и 
грамоти. Стаматка Кирилова 
и Женският народен хор бяха 
поканени да направят запис 
за Българско национално 
радио, защото изпълниха 
песни, запазени от техните 
баби и майки. Когато говори 
за танцовия състав, тя 
подчертава, че танцуват не 
само възрастни жени, но и 
млади хора. Сред тях две 
внучки със своите баби и 
дядо и баща и дъщеря.
Г-жа Стаматка Кирилова 
разказа няколко детайли 
от своята биография. 
Тя е започнала като 
индивидуален изпълнител 
още през 1976 г. Тогава 
била  в НЧ „Васил Левски”, 

Представителните читалищни ансамбли на с. Соколово, общ. Балчик, щастливи да са избрани да представят добричка област на националния събор в Копривщица. 

Балчик. След това тя е вече 
със състава на с. Соколово 
и досега.Интересно, че е 
работила и с детски хор от 
училище „Антим I” град 
Балчик. Водила е децата 
на Събора в Копривщица, 
които са печелили награди. 
Правили и съвместни 
програми с хоровия състав. 
Винаги е имала повишен 
интерес към автентичния 
фолклор. През това време 
и двете и дъщери и двете 
внучки участвали в хора.
Помолих г-жа Асенка 
Кулева да каже за избора на 
програмата от сватбени хора.
Сватбените хора са 
свързани с народния 
обичай „Сватба”. Но идеята 
беше не пресъздаване 
на  обичай, а да покаже 
хората, които са свързани 
с обредните моменти. 
Както и основния реквизит, 
който съпътства сватбата. 
Песните също са тематично 
свързани с момента и са 
характерни само за сватба. 
Ние танцувахмеи сватбена 
ръченица. И трита хора  са 
символични. Те показват 
символичното създаване на 
новото начало.
Нашата танцова група е 
доста голяма. Избрах – това 
е мой личен избор, най- 
харизматичната, най- ярката 
танцьорка от състава.
Г-жа Цветелина Илиева  
беше за първи път на Събора. 

Млада участничка, която 
има дар да изрази самата 
дълбочина на автентичния 
български фолклор. Тя 
е израснала в това село 
(Соколово), познава хората 
и от 2012 г. става веднага 
една от най-интересните 
танцьори в състава. Има 

професионална подготовка 
като хореограф-педагог. Тя 
ми каза, че е престижно да 
се класираш за Копривщица 
и да имаш честта да се 
потопиш в магията на 
българския фолклор, за да се 
върнеш назад във времето. 
 Людмила ПЕТРОВА

Гл. редактор - Маруся Костова, тел: 0899 655 249
Предпечат - Оскар Иса, тел: 0899 104 189
Печат - ЕТ “Нилекта”, 058 600 299
“МАСОНИ - МК” ЕООД, ЕИК: 201927699, 
МОЛ: Маруся Костова
Банкова сметка - BG65UBBS88881000573627


