На 24 и 25 август 2019 г. /събота и неделя/ Община Стара Загора ще бъде домакин на
четиринадесетото издание на Националния тракийски фолклорен събор “Богородична
стъпка”. Неговата цел е да съхрани и обогати музикално-песенното и танцово народно
творчество, както и да даде възможност за общуване на изпълнители от всички фолклорни
области на България.
Отличната организация, богатата културна програма и атрактивните съпътстващи прояви
на форума, насочени към малки и големи, успяха да го превърнат в едно от найочакваните и престижни събития, даващо сцена за изява на таланта на певци,
инструменталисти и танцьори от близки и далечни кътчета на България.
Най-любезно Ви каним да вземете участие в този пъстър и неповторим национален събор,
който ще се проведе в намиращия се близо до града балнеолечебен курорт Старозагорски
бани. По време на своя престой, ще можете да посетите и красивия природен феномен
“Богородична стъпка”, в околностите на Старозагорските бани, за да се потопите в
атмосферата на богатото културно-историческо наследство на района.
Вярваме, че няма да останете безразлични към нашата покана и с Вашето участие ще
допринесете за още по-богатата визия и по-въздействащата сила на този фолклорен
празник.

С Т А Т У Т
НА
НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”
СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ ` 2019

О Р Г А Н И З А Т О Р И: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ” СТАРА
ЗАГОРА, ОБЩЕСТВО ЗА ФОЛКЛОР, КМЕТСТВО СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, НЧ „ХРИСТО
БОТЕВ 1952“ , СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ
Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка” ще се проведе на
24 и 25 август 2019 г. /събота и неделя /.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ – национален културен, курортен и
балнеолечебен туристически обект, намиращ се на 15 километра северозападно от
гр.Стара Загора, в полите на Средна гора.

ЦЕЛИ:
Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на
българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура.
Популяризиране на природния феномен „Богородична стъпка” и богатото културноисторическо наследство в района на Старозагорските бани.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора вземат участие:

- групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути.
- певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две произведения
– с обща продължителност до 8 минути.
- фолклорни танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути
- индивидуални изпълнители на народно творчество (до двама от колектив) - до 5 мин. за
всеки индивидуален изпълнител.
Ще се съблюдава изпълненията да не надвишават посоченото в регламента времетраене.
Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите, в
зависимост от броя на заявките за участие.
Организаторите издават програма на събора, в която се включват всички състави и
изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата (22.07.2019 г.), като
определят сцените и часа на явяване. Програмата ще бъде изпратена по пощата на всички
участници, подали навреме заявки.
При пристигането си в деня на събора – 24 или 25 август – участниците са длъжни да
съобщят за пристигането си на отговорниците на съответните сцени, а 30 минути преди
обявения в програмата час на явяване, същите трябва да се явят на съответната сцена.
Всички коменданти и организатори на събора носят отличителни баджове.
При евентуално пропускане на реда на явяване от страна на участниците, същите ще се
явят или във време, определено им от съответния отговорник на сцената, или в края на
предварително обявената програма.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
24 август
09.00 ч. - Програма на участващите изпълнители на сцените
11.00 ч. - Официално откриване на събора
11.30 ч .- Програма на участващите изпълнители на сцените
19.00 ч. – 120 години от основаването на Тракийско дружество Стара Загора
Празничен концерт
21.00 ч. – Демонстрация на нестинарски танц

25 август
09.00 ч. - Програма на участващите изпълнители на сцените
17.00 ч. – „Хоро се вие“ – празнично веселие

Сцените за провеждане на събора са разположени в централните паркове на
Старозагорските бани.
Всички изпълнители получават сувенир от събора и грамота за участие.
Журито присъжда на най-добре представилите се колективи и индивидуални участници
плакет и диплом за принос в съхраняване и популяризиране на традиционната ни култура.

За гостите и участниците на събора се организират:

С годините създаденият от домакините „Селски двор“ се утвърди като
самостоятелна сцена, където гостуващите формации могат да представят извън
конкурсната част характерни за региона си ритуали и обичаи. Естествената среда,
възможността за приготвяне на изкушаващи кулинарни вкусотии и лакомства и
кръшните български хора превърнаха мястото в един от атрактивните и колоритни
кътове на събора.
Детски пленер „Майсторете ръчички, за радост на всички”
Демонстрация с дегустация на „Бабини рецепти“
Народни игри за деца и възрастни. Надиграване – игри между участниците и
предизвикателство към гостите (танцуване върху стомна и др.); изработване на
картини с естествени материали, обличане и рисуване на бутилка, дървена лъжица и
др.
Демонстрации на Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“
Детско ателие „Български килими и черги” за оцветяване на специални шаблони-модели
Изложба-базар „Улица на занаятите”, демонстрации на занаятчийски умения
Демонстрация и разучаване на фолклорни танци и др.
„Костюмът от нас, фотото от Вас“ – атрактивен кът за снимки
Викторина с награди - щанд на Туристически информационен център
Безплатно организирано посещение на природния феномен „Богородична стъпка“

Разноските за пътуване, храна и нощувки са за сметка на участниците. Същите могат да
ползват наличната хотелска база на Старозагорските бани.
1. Хотел „Извор“ **** - тел. 04111/22 14
2. Хотел „Калиста“ **** - тел. 04111/29 80
3. Хотел „Армира“ **** - тел. 04111/22 23
4. Хотел „Щастливците“ *** - тел. 0888/805 960
5. Хотел „Августа Траяна“ ** -тел. 0884/355 144
6. Почивна станция „Марица Изток“ ** - тел. 04111 23 13; 0886/ 611 146
7. Хотел „Латинка“ * - тел. 04111 /22 86; 0888/ 947 964
8. Хотел „Гроди“ ** - тел. 0889/534 731
9. Хотел „Загоре“ * - тел. 04111/23 19; 0878/ 104 393
10. Хотел „Люляк“ * - тел. 0888/985 473
11. Хотел „Родопи“ * - тел. 0889/ 269 134
12. Хостел „Дъбова гора“ * - тел. 0888/985 473
13. Хотел „Тирон“ ** - тел. 04111/22 38; 0889/ 309 390
14. Хотел „Тишина“ ** - тел. 0899/823 895

Заявки за участие в събора се приемат до 22.07.2019 г.!

ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:
Община Стара Загора
бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Отдел „Култура”

тел. 042/614 861; 614 863; 251 009; 251 107;
0887/ 77 69 95; 0887/77 73 89 bogorodichna_stapka@abv.bg

Тракийско дружество „Одринска епопея” Стара Загора
Ул. „Ген. Столетов” №30 Стара Загора
тел. 042/ 630 093, 0878/ 615 902; 0878/ 615 904

Кметство Старозагорски бани
тел. 04111/ 22 60; 0885/ 901211 и 0889/ 119209 - г-н Станчо Станев, кмет на
Старозагорски бани.

НЧ „Христо Ботев 1952“ Старозагорски бани
Председател: Геновева Христакиева - тел. 0878/927 759

