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Добруджа, 1917г.

Днес в Добруджа освен българите и румънските
колонисти живее известен брой различно тюркоезично
население: гагаузи, турци, цигани, немци, унгарци,
арменци, кримски татари, а освен тях и руснаци- липовани.
Има и сериозно присъствие на потомци на белоемигранти -
казаци.



25 септемри - празник на Добруджа

На 25 септември 1941 година в град Крайова, Румъния
е сключен мирен договор, с който цяла Добруджа бива
присъединена към България /до тогава е била под
румънско владичество/. Това става с подкрепата на
Германия, която тогава е била съюзник на България в
началото на Втората световна война.



Петльовден
Празник, тачен в Добруджанска област за здраве на 

момченцата.

Свързан с обредното колене на петел най-често на 
прага на пътните врати. Кръвта от него трябва да 
пръсне по вратата. С нея правят и кръстен знак по 
лицата на момчетата и петеларя (лицето, което коли 
петела и което трябва да бъде момче- юноша).



Вая, Куклинден

Главно в Североизточна България на този ден
се извършват и поминални обреди свързани с
вярването, че на Връбница “разпускат
умрелите”, т.е. те излизат от гробовете си и
очакват родствениците си да им донесат нещо.



На Връбница преди изгрев слънце
жените отиват на гробища с върбови
клонки, плява (или царевични стъбла),
кадилница и вода.

Прекадяват и 
преливат гробовете 

на своите 
родственици. 

След това забиват клончета от върбата 
до гробните паметници и с плявата 

(царевичните стъбла) запалват огън.



Главно в Североизточна България в събота се прави Лазарската
задушница, която се свързва с вярването, че на Връбница
“разпускат умрелите” (излизат от гробовете си и очакват
родствениците си да им донесат нещо).

Лазаруват само момите.

Лазар и възраждането на
природата, която се съживява-
събужда се всяка живинка, за да
се изпъстри светът ни отново с
цялото си великолепие.

Лазар, Лазарова събота



Игнажден 

Традиционен народен празник. Вярва се, че от този
ден започва Новата година и коледните празници.
Тази представа определя съдържанието и смисъла
на игнажденската празнична обредност. В Източна
България на този ден е първата кадена вечеря.



Трапезата е изцяло постна. Върху хляба и житото 
се запалва свещ, а най-възрастният обхожда с 
тамян и въглен и кади. Пепелта, свеща, орехите се 
запазват за останалите кадени вечери. Най-
характерен за празника е обичаят полязване. По 
това кой човек ще влезе първи в дома сутринта се 
гадае за бъдещето през годината - за здравето, 
плодородието, имането. 



Кулинарният фестивал на Добруджа

Кулинарния фестивал (празник на гърнета)
се провежда на 9 юни от 11 часа в село 

Зимница, община Крушари, Добричко. 

Вкусните 
добруджански гозби 
се поднасят в глинени 
съдове, чувени и тави. 
В кулинарната 
програма участват 
етносите на Добруджа 
– българи, турци, 
татари, цигани, 
липовани, румънци. 



Празникът на 
гърнетата гозбите ще 
бъдат подредени на 
дълга 24 метрова 
трапеза, като 
кулинарната изложба 
– дегустация ще има 
конкурсен характер 
за фестивала. 



Коледуване

Много поетика и художествено творчество 
има в коледарските обичаи в Добруджа.



Малките моми, подевките, извиват венец от
сини сливи и бучки захар – ритмично
подредени, обшити с червен конец. Когато
дойде коледарската дружина в дома,
момичето накичва калпака на коледаря, който
си е харесала, та да подсети батковците, че е
пораснала и към нея вече може да се
поглежда.


