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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен
маркетинг на дестинация България”
Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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М

артеницата

че за да бъде тя щастлива и

е един от най-

усмихната и да донесе слънце,

отличителните

трябва да бъде зарадвана. За

езически ритуали на България.
Тя олицетворява много символи –
приветстването на пролетта
и слънцето, укротяването на
природата със средствата на
магията, омилостивяването на
непредсказуемия месец март.

доброто настроение на Баба
Марта се грижели и млади,
и стари. Младите ставали
сутрин рано преди всички, за да
може да посрещнат първи деня
и да зарадват с младостта и
красотата си Баба Марта. А
старите жени плетели усукани

В народните представи на

нишки от червени и бели вълнени

българите март е женски месец

конци - мартеници, с които

– заради често сменящото

закичвали всички в къщата.

се време и възраждащата се

Тези украшения трябвало да

природа, която се приготвя

предпазват хората от болести

да роди през лятото своите

и зли сили и докато ги правели,

плодове. Хората наричали

бабите им баели заклинания за

месеца Баба Марта и вярвали,

берекет и здраве.
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Мартениците имат различна

и се слагат на цъфнало дърво

форма. Най-често те са прости

за берекет. Днес традицията е

гривни, но могат да бъдат и с

все още жива и носи най-голяма

формата на топчета, пискюли

радост на децата. На първи март

или с фигурите на мъж и жена. Тези

малки и големи си честитят

фигури са известни като Пижо

Баба Марта и си подаряват

и Пенда. Те, подобно на белия и

мартеници. Смята се, че само

червения цвят на украшението,

подарената мартеница носи

символизират мъжкото и

здраве.

женското начало и зачатието,
от което ще се родят плодовете
на природата. В някои райони
на България към мартеницата
се слага синьо мънисто против
уроки или паричка.
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Мартениците могат да
се купят, но много хора
предпочитат сами да ги
направят като символ
на добрите си пожелания
към тези, на които ще ги

Мартениците се закичват на

подарят. За да си направите

1 март и се свалят чак когато

сами мартеница, са ви

човек види първата лястовичка

необходими бяла и червена

или щъркел. След това се махат

вълнена прежда.
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1.
Преди да започнете,
пригответе бяла и
червена прежда, както и
предварително усукана
нишка (ширит) от двата
цвята (около 10 см).

2.
Сгънете на две правоъгълно
парче картон или дебела
хартия. Завържете ширита
за червената прежда и го
прекарайте през сгъвката.
След това започнете да
намотавате преждата
около картона.
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3.
Повторете същото и с
белия конец, като отново
завържете за другия край
на усуканата нишка.

4.
Отрежете намотаните
конци в долната част и
махнете картона.

7

www.bulgariatravel.org

5.
Стегнете с конец в
другия цвят, на около
1 см под горната част
на мартеницата.

6.
Завържете усуканата
лента на панделка.
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След като мартеницата е готова, можете да оформите
ръчички, коса, очи и уста. В различните краища на страната
украсяват мартениците по различен начин. В Мелнишко
вместо бял конец в мартеницата се вплита син конец
(против уроки), а в Родопите се слагат още няколко цвята.
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