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Народно читалище „Пробуда – 1927г.“ е създадено на  

12 декември през далечната 1927 година и се е развивало в продължение 

на години с цел популяризиране и развитие на културата в селото. От тогава 

до днешно време в самодейните колективи са участвали и участват 

множество будни жители творящи изкуство в различните му форми и 

прославили името на културният дом на с.Калековец на фестивали в 

страната и извън нея. 

С цел за иновативно развитие на културата и читалището на 

15.07.2020г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между 

Народно читалище „Пробуда – 1927г.“ с. Калековец и  Държавен фонд 

„Земеделие“ по проект: #свързаникорениихора 

#connectingroodsandpeople.  

Дейностите заложени по проекта са свързани с изследване на 

тракийското танцово изкуство, обичаите, традициите, както и с 

възстановяването на два от емблематичните танци на хореографът Богдан 

Балабанов, провеждане на концерти и масови-културни мероприятия с 

водещ, озвучаване, осветление и възстановяване на забравената „Зетьова 

вечер“. 

Иновативността на проекта идва от използването на символът „#“ 

(хаштаг) използван в социалните мрежи, който ще спомогне за 

популяризирането на проекта в онлайн средите. 

Стартирахме първата дейност през 

месец Септември 2020 година, но за 

жалост поради COVID – 19 се наложи да 

прекратим изпълнението на проекта до 

януари през 2022 година.   

 През м. Януари стартирахме  отново 

проучването на тракийското танцово 

изкуство и започнахме да търсим 

връзката между „Зетьовата вечер“ и танците „Калековци“/“Мъжки 

тракийски танц“. Срещнахме се със стари танцьори участвали в „Ансамбъл 



за песни и танци“ с. Калековец. 

Разровихме архивите на 

читалището , както и летописната 

книга с цел да открием повече 

информация за миналото на 

съставите. Проведохме интервюта 

със специалисти в областта на 

танцовото изкуство и с хореографите наследили дейността на Богдан 

Балабанов за да разберем малко 

повече за него и неговата дейност в 

района на Пловдив.  Срещнахме се с 

част от танцьорите изпълнили за 

последен път през 1996г. „Мъжки 

тракийски танц“ в присъствието на 

професионален хореограф, който 

заучи стъпките, които в последствие да 

бъдат предадени на по-млади танцьори 

за да бъде възстановен танца. Цялата 

събрана информация от всички 

източници бе обобщена в доклад  

изготвен от специалиста доц. д-р 

Красимира Кръстанова. Всеки, който 

желае може да разгледа доклада в 

библиотеката на НЧ „Пробуда – 1927г.“ 

Всички дейности по проекта са тясно свързани и се изпълняваха 

заедно. Втората и третата дейност от проекта бяха разделени на 

поддейности. Те бяха свързани с провеждането на тракийска хоротека, 

която да бъде място за разучаване на танци и движения от тракийската 

област и възстановяване на танците на Богдан Балабанов, както и 

провеждането на четири публични културно-масови събития с изготвен 

сценарий, водещ, озвучаване и осветление. 



По изготвен и съобразен 

предварително график бе 

проведена тракийска хоротека,  

по време на която самодейните 

колективи разучаваха 

разнообразието на 

тракийското танцово изкуство, 

възстановиха двата 

емблематични танца – 

„Калековци“ и „Мъжки тракийски танц“ под ръководството на 

професионален хореограф и се подготвиха за публичните масово културни 

събития – концерти. 

Докато траеше разучаването на танците и 

движенията от тракийската фолклорна област 

всички участници бяха облечени с 

туники/тениски изработени по определен 

модел и според дейност три от проекта, с цел 

да се достигне по-високо ниво на усещането за 

принадлежност на участниците в проекта.   

 

 

Първото проведено публично събитие – 

хоротека на открито трябваше да се състои на 6 март (неделя) на празникът 

Сирни Заговезни. За жалост 

поради метеорологични пречки и 

пороен дъжд отменихме 

събитието за 13 март (неделя). 

Концертът бе тясно свързан с 

огъня, традициите и обредите 

характерни за този празник. 

Сценарият бе тематично изготвен 

според празника и написан в 

рими. Колективите на читалището 



изнесоха едночасова, богата и 

разнообразна музикално-танцова 

програма в студеното време.  

Танцовите състави представиха част 

от тракийското танцово изкуство, 

което са заучили по време на 

тракийската хоротека в частност – 

„Тракийска ръченица“ и  

характерната игра при мъжете и 

жените. Насладихме се на страхотно 

огнено шоу, а след това събитието 

продължи с прескачане на обредната 

олелия и традиционното „хамкане“ 

на халва. Изви се дълго хоро 

обагрено с различни носии, носени 

от самодейците и ушити от техните 

баби и майки. 

 

По проекта са изготвени Facebook и Instagram профил на проекта, 

както и Facebook страница. Името на профилите е Свързаникорени Ихора. 

Там може да намерите още интересни факти, снимки и видеоклипове от 

целият проект.  

 Проекта е популяризиран чрез своите профили, хаштагове и чрез две 

кратки статии в сайта на община Марица, както и в онлайн медии.  

 

В проекта участват:  

 Танцов клуб „Калековец“ 

 Танцова формация „Лазаре“ 

 Детско – юношески танцов състав „Тракийци“ 

/група „Великденче“ ; група „Гергьовче“/ 

 Женски битов хор 

 


