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МЕЛНИШКИ ДНИ 
НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА КУЛТУРА 

21-23 юни 2019 г. 
гр. Мелник 

 

 

Мелник векове наред пази съкровища от разцвета на българската култура сред 
пясъчните мелове и каменните зидове. От 21 до 23 юни местни майстори занаятчии и 
гости от страната ще представят техники за изработване на мелнишка керамика, 
дърворезба, стъклопис, иконопис и други традиционни художествени занаяти, а 
формации за автентичен фолклор ще дадат нов живот на забравени български обичаи и 
ще открехнат тайните на бабината ракла в обредни песни и цветна изложба от тъкани и 
пъстри носии. 

Фестивалът „Мелнишки дни на възрожденската култура“ ще се проведе за трета 
поредна година в гр. Мелник, община Сандански. Организатори и домакини са Община 
Сандански, Исторически музей – Мелник и Народно читалище „Емануил Васкидович – 
1885“ – гр. Мелник.  

Поводът – „Денят на занаята“. 
Идеята – да покажем бита и традициите на българите в далечното и не толкова 

далечно минало, както и да разкажем на гостите малко познатата, но изключително 
интересна история на град Мелник. Някогашната столица на Деспот Алексий Слав, 
известна още като „Богозидания град“, векове наред пази съкровища от разцвета на 
българската култура сред пясъчните мелове и каменните зидове. Мелник не е само 
хубаво вино и възрожденски къщи! Мелник е жива история и състояние на духа!  

 
Целите на фестивала: 
- да популяризира и съхрани традициите на народното творчество, в частност 

традиционните занаятчийски производства, домашни занятия и обредни 
практики. 

- Да представя разнообразието на традиционните занаяти и стимулира 
интереса и любовта на поколенията, като провокира към издирване, 
съхраняване и разпространение; 

- да утвърждава ролята на културното наследство като източник на 
вдъхновение за съвременното творчество и иновации. 

 
Право на участие имат всички производители на традиционни занаятчийски 

изделия и домашни занятия въз основа на: 
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1. попълнена заявка за участие (формулярът се попълва онлайн на адрес: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUZa14ZqCKwTwdyVSs1U

_HZem6ToUVbf4zW2jATY-lYkSmQ/viewform ) ; 
2. получено потвърждение от организаторите; 

Предметите, с които майсторите участват в панаирното изложение-базар, 
трябва да отговарят на следните условия: 

1. при изработването им да са използвани традиционни инструменти и 
предимно ръчна технология; 

2. да са свързани с обработката на суровини и материали, характерни за 
съответния занаят (метал, дърво, глина, камък, кожа, текстил, 
растителни и животински материали и др.) *** Примерна листа на 
традиционни занаяти. 

3. чрез образността да се внушава връзка с националните или местните 
художествени традиции. 
 

Условия за участие: 
1. Участието във фестивала е БЕЗПЛАТНО.  

*** В практиката, когато определен фестивал има неангажиращ 
формат (а именно - без такса), хората заявяват изложбена площ, но 
след това, реално не вземат участие. В тази връзка – за оптимизиране 
на логистиката и протичането на мероприятието, организаторите 
в лицето на Община Сандански въвеждат като условие – парична 
гаранция в размер на 50лв., която трябва да бъде заплатена с паричен 
превод на каса на ИЗИПЕЙ до 12 юни. Сумата ще бъде ВЪЗСТАНОВЕНА на 
всеки участник на 21 юни на място в гр. Мелник. 
 

2. Организаторите в лицето на Община Сандански ще подсигурят за 
собствена сметка нощна охрана на 21 и 22 юни /петък и събота/. 
 

3. Изработен тематичен сувенир /минимум 3 бр., в зависимост от 
представения занаят и размера на сувенира/ с елемент от Сандански и 
Мелник, който ще остане за организаторите. 

 
4. Облеклото на майсторите-участници в изложението, да съдържа 

традиционни мотиви; 
 

5. Демонстрации на съответния занаят на място; 
 

6. Собствено оборудване – бяла шатра с максимални размери 3х3 метра, 
маси  
 

*** Участници, които не са получили предварително разрешение от Община 
Сандански, НЯМА да бъдат допускани да осъществяват изложбена или търговска 
дейност в дните на фестивала! 

 
Разпределението на участниците на площада е според предварително 

установена схема от организаторите. Мястото в град Мелник е ограничено, поради което 
участниците ще бъдат одобрявани, според времето на подаване на заявлението. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUZa14ZqCKwTwdyVSs1U_HZem6ToUVbf4zW2jATY-lYkSmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWUZa14ZqCKwTwdyVSs1U_HZem6ToUVbf4zW2jATY-lYkSmQ/viewform
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Настаняването на изложбената площ започва на 21 юни 2019 г. (петък). Във 
фестивалните дни – 22 и 23 юни, достъпът с автомобили до площада на гр. Мелник, 
където ще бъдат разположени шатрите, е разрешен в часовия диапазон от 7:30 до 9:00 
часа и след 19:00 часа. 

 
Краен срок за подаване на заявления за участие и заплащане на гаранционна 

такса – 12 юни /сряда/. 
 
Краен срок за отговор от Общинска администрация за разрешение за 

включване на участник в рамките на фестивала – 14 юни /петък/. 
 

 
За допълнителна информация: 
Община Сандански 
2800, гр. Сандански, бул. Свобода – 14 
Петя Костадинова 
Мл. експерт „Култура и туризъм“  
e-mail: p.kostadinova@sandanskibg.com 
телефон: (+359 746) 89 063 
мобилен: (+359) 882 050 169 
 
 
 

*** Примерна листа на традиционни занаяти: 
Бакърджийство/медникарство 
Бъчварство  
Везбарство  
Грънчарство 
Дървостругарство  
Дърворезба  
Звънчарство  
Изработване на старинни оръжия/оръжейничество  
Изработване на традиционни накити  
Изработване на изделия от растителни материали (повет, ракита, беленица)  
Изработване на кукли с народни носии  
Изработване на национални носии  
Изработване на народни музикални инструменти  
Иконопис  
Каменоделството  
Килимарство  
Копаничарство  
Ковачество/железарство  
Коларо-железарство  
Кожухарство  
Кожарство  
Леярството  
Мутафчийство  
Ножарство  
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Папукчийство (обущарство)  
Плъстарство  
Резбата върху камък и кост  
Ръчното плетиво и гайтани  
Сарачество  
Свещарство  
Столарство  
Тъкачеството  
Цървулджийство  и др. 


