
 

     Празникът Сабантуй                     

 

                                         

    Уникалният празник Сабантуй от незапомнени времена бележи края на 

пролетните земеделски дейности и отваря пространство за празнуване преди 

усилната работа по прибирането на реколтата. Празничните програми включват 

песни и танци, състезания като надбягване с чували и конски впрягове, вдигане 

на ковашки наковални, сечене на монети и хвърляне на пръчка, разбиване на 

гърне с вързани очи и др. 

Наричат Сабантуй „Празникът на ралото” и през първата неделя на юни започва 

в малките села. На следващата неделя се пренася в по-големите регионални 

центрове, а на третата неделя – вече е в големите градове и в столицата Казан. 

Народностите на днешен Татарстан пазят този празник, а през последните десет 

години той добива популярност в цялата Руска федерация. Сред световните 

центрове има свои издания в Лондон, Прага, Париж, Сидни и Аделаида, Ню Йорк 

и Калифорния и др.  

           Празникът се променя, приема в себе си нови черти, отворен е за 

влиянията на други народностни традиции. Това най-добре изразява 

спецификата на Волжка България – кръстопътният регион между Изтока и 

Запада, между християнската и мюсюлманската традиция, които намират 

допирни точки в своето многообразие.  Наскоро поклонническият център Болгар 

бе включен в списъка на световното материално културно наследство, където се 

усеща постоянния стремеж на хората от този край да споделят своята културна 

традиция като основа за диалогиразбирателство. Сабантуй е национален, 

семеен, етнически, културен и спортен празник на един многоброен народ и е 

кандидат да бъде в списъка на нематериалните паметници на културата към 

ЮНЕСКО. През 2016 г. Сабантуй ще се провежда през юни, юли и август в 

Англия, Германия, Латвия, Чехия, САЩ и др. 

Амбицията ни е да организираме в София Сабантуй като възможност да 

срещнем празничната култура на българските общности край двете големи 

европейски реки – Волга и Дунав.  



 

                                             
                                                   
 
                     

Проект  
за провеждане на традиционния културно- 
спортен празник "Сабантуй - 2016" в гр.София 
 
                                                                                                                                                                     
Дата на провеждане :    21 май 2016 г. 
Място на провеждане:  гр. София, парк 
Очаквано посещение :     10.000 човека  
 

Цели и задачи на проекта:    
Проектът цели да осъществи културен обмен, представяйки част от 
националните култури на Татарстан, Башкорстан и България като: 

- поддържа междупоколенчески диалог между младежи и възрастни. 
-  пропагандира здравословния начин на живот и формиране на 
позитивизъм. 
-   популяризира старинния спорт «коряш». 
-  спомага за укрепването на културните, историческите и деловите 
контакти между народите на Татарстан, Башкортостан и България.  
- стимулира конструктивното взамодействие между официалните 
институции  на Република България и Софийската столична община за 
успешното осъществяване на проекта.  

 

Описание на проекта: 
Същността на проекта е, от една страна - просветителска, която се 
реализира посредством привличане на младежи за участие в различните 
конкурси по темите на проекта; пропагандира се здравословен начин на 
живот – с привличане за участие в спортните мероприятия. От друга 
страна, народният празник е достъпен за всички, независимо дали има 
различия между  участниците, като по този начин Сабантуй се превръща в 
обединяващ празник. У всички хора «душата се стопля».  
Това е един от най-масовите празници, който дава на всеки човек, 
независимо от националността, възрастта и вероизповеданието му, 
възможност да се повесели, да участва в игрите-състезания или просто да 
бъде зрител. 

    
  
 
 
 



 

 Основното провеждане на празника ще е в парка, където ще има  

сцена за концерт  на професионалните танцови и хорови творчески 
колективи и на звездите от татарската, башкирската, руската, българската 
естрада и др. 
Ще се проведат   
1.зрелищна национална  борба „коряш” (турнир по борба с поясите). 
2.канадска борба 
3.вдигане на гири.  
Победителите ще получат ценни подаръци, а главният Батир на Сабантуй 
допълнителна награда – жив овен. 
 
В  изградените шатри в традициони национални стилове: булгарски 
(татарски, башкирски), руски, казахски и български ще се представят 
народни занаяти, през деня ще звучат песни и ще се провеждат конкурси, 
майсторски класове.  
                                                                                                                                     
 

Площадка за народни игри и състезания:  бягане с кобилица с кофи, 

пълни с вода; бягане в чували; бой с торби със сено върху греда;  

разбиване на гърне с вързани очи и др., в които ще могат да участват 

деца, младежи и всички желаещи. 

Детска площадка  за народни игри и състезания:                                                

За всяка площадка са предвидени по двама водещи, които ще общуват с 

гостите на българки и на татарски езици. 

Вечерна дискотека с поп групи от Татарстан и България.                                 
 
В парка през целия ден ще работят търговски обекти, търгуващи със 
сувенири, книги и продукти от национални кухни. 
 
В програмата на празника: 

 Тържествена среща на почетните гости, представяне на 
делегациите от Татарстан, Башкортостан и България.  

 Участие в националните културни прояви; 
 Презентация на националните юрти ; 
 Дегустация на блюда от националните кухни; 
 Оригинални експозиции; 
 Спортни съревнования, забавни състезания; 
 Национална борба с колани, „коряш”; 
 Панаир(ярмарка) 
 Търговия със сувенири, изделия на декоративното и приложно 

изкуство, националните занаяти и др. 
 Вечерна дискотека с поп групи от Татарстан и България. 

 



 

В рамките на проекта ще се организират: 
 

 «Вечер на татарската кулинария» ,  

 празник Навруз  и «Вранова каша» г.Банско 26.03.16г.. 

 Конкурс по рисуване за средношколци от училища.(април – май) на 
тема «Празникът Сабантуй - празник на веселите и находчивите» 
(победителите се награждават с грамоти и подаръци, а участниците 
с дипломи и значки Сабантуй). 

 Майсторски класове по народни занаяти, национална кулинария и 
др. 

 Кръгла маса на  20.05.16 г. 

 Бизнес-форум на  20.05.16г. 

 Изложба                      
 

 


