
ДДООББРРУУДДЖЖААННССККИИТТЕЕ  ЗЗААННААЯЯТТИИ  
Маршрут по метода „Peraltravia – Another way” 

Общи данни за маршрута: 

Продължителност: Полудневна обиколка с обща продължителност 3 часа; 

Място: Добрич, България; 

Оптимален брой участници: 5-6 души, водени от екскурзовод и асистент; 

Цел на маршрута: да запознае участниците с традициите и културата на 

Добруджа, които се коренят предимно в занаятите. Маршрутът съчетава старите 

традиции и съвременния подход и се концентрира в Архитектурно-етнографския музей 

на открито „Стария Добрич“; 

Основни стъпки: Грънчарска работилница – Шевици – Дърворезба – Кафене – 

Часовникова кула. 

В края на XIX в. Добрич е известен занаятчийски център и важно икономическо 

средище. Чаршията и шадраванният площад са в центъра на града и там, между тесните 



   
улички са разположени различни работилници – грънчарски, ковашки, кожухарски, 

дърворезбарски и други. Преди повече от 40 години на това място е построен малък 

комплекс, който да съхранява паметта за нашето минало и тези сякаш забравени с 

времето занаяти. Комплекс „Старият Добрич“ има за цел да съхрани бита, културата и 

традициите на Добруджанския край, както и да ги покаже и предаде по достъпен начин 

на бъдещите поколения. Тук има повече от 20 работилници, които все още използват 

автентични предмети и занаятчийски инструменти, грижливо пазени във времето. И до 

днес майсторите, които ще открием тук, продължават с талант и вдъхновение да 

пресъздават образци на народната култура. Нека надникнем в различните варосани 

магазини, за да се докоснем до магията на старите занаяти. Чаршията е жива и работата 

тук е в разгара си от ранна сутрин. 

В самото начало на комплекса се намира грънчарницата. Сякаш още на прага 

усещаме нежния дъх на прясна глина и как тя „оживява“ в ръцете на майстора. 

Създадена с много любов от бай Джендо, днес грънчарницата продължава да „живее“ и 

да твори чрез съпругата и децата му. Грънчарското колело „пее“ от сутрин до вечер, а 

живият глас на писаните паници обикаля чаршията. Тук всеки може да намери цветни, 

богато декорирани купи, глазирани стомни и традиционните за Добруджа граноси 

(съдове, използвани в миналото за ферментация на мляко). Технологията, която прави 

добруджанските грънци уникални, включва декориране на съда с агнешка кост и 

концентрични вълнообразни линии. Майсторите са приятелски настроени и щастливи 

да говорят за занаята и да демонстрират древни технологии, както в отминалите 

времена. 

 
Грънчарска работилница 

 

Вървейки напред по тясната калдъръмена уличка, се приближаваме до 

работилницата, в която се възражда един от най-старите домашни занаяти – 



везбарството. Това изкуство съпътства бита на българката в продължение на хиляди 

години. Ръчната бродерия е една от традиционните декорации в облеклото на нашия 

народ, характеризираща се от разнообразни орнаменти с различни символи – за здраве, 

за успех, за предпазване от болести, за весел и щастлив живот. Този занаят обединява 

въображението, уменията и естетиката на българката. Съчетавайки форма, цветове и 

контраст, шевиците показват традицията на Добруджа. Можем да уловим 

астрални, геометрични и флорални мотиви, както и богатство от цветове и 

багрила. Добруджанката обича цветното и точно тук се преплитат зеленото на живота и 

вечното, синьото на небето и безкрайността, жълтото и топлината на слънцето. 

Постоянната връзка на нашия регион с плодородните ниви присъства чрез кафявото. 

Шевици 

Интересно е представянето на сватбата в шевиците – два срещуположни 

триъгълника, боядисани в червено. За да бъде изобразено семейство, майсторката 

добавя два по-малки триъгълника, разположени до големите. Красотата на този занаят 

се крие в тези цветни геометрични линии, в които се преплитат българската шевица, 

сюжети и народна митология. Всеки, който се докосне до това изкуство с ръце, усеща 

топлината и любовта, които са вложени в него. 

Прекрачвайки прага на следващата работилница – тази за дърворезба, оставаме 

като омагьосани от слънцата, блестящи върху дървото и направени от умелите и 



талантливи ръце на майстора. Неуморимият ритъм на длетото, което създава тези 

шедьоври, се чува от прага. Казват, че ако дърворезбарят не усети дървото със сърцето 

си, то не може да оживее и да придобие такава магическа форма. В творбите на 

майстора дърворезбар Койчо Колев има богат и пищен флорален орнамент. Използва се 

дърво с различен тип и структура, което придава допълнителна красота. Сред 

флоралните елементи се появяват и различни животни. Представени са дълбок релеф и 

красива ажурна резба. Необходими са много любов, безкрайно търпение и внимание, 

за да се получи тази ефирна, сякаш недокосната от човешките ръце плетеница.  

Дърворезба 

Излизайки от дърворезбарската работилница, някак изведнъж усещаме 

миризмата на прясно изпечено кафе, приготвено на пясък. Както в миналото, така и 

сега, кафенето остава специално място, където хората се отпускат, обсъждат 

местни и глобални проблеми на чаша ароматно, прясно сварено кафе. Към него се 

сервира чаша вода, а за истинските ценители се предлагат бяло сладко и различни 

сладки изкушения. 



     За приготвянето на освежаващата напитка са необходими съд за кафе или така 

нареченото „джезве”, както и горещ пясък. Джезвето е изработено от медна сплав, а 

дръжката може да бъде и дървена. Размерът му варира в зависимост от броя 

кафета, които ще се приготвят. Рецептата включва различна смес от ръж и така 

нареченото „чисто кафе“, захар и вода, а понякога и кардамон. Кафето е готово, когато 

кипне. Изсипва се в чаша с въртеливо движение, подрежда се върху тавата и се 

сервира. След като го изпият, гостите могат да обърнат чашите си и да разберат 

символите, изписани върху утайката, като по този начин надникнат в бъдещето си.  

Кафене 

Ароматът на кафе се преплита с друг – този на прясно изпечен хляб и гевреци. 

Фурната се загрява преди разсъмване, за да се изпекат тези ароматни гевреци от 

специално, месено на ръка тесто. Последното трябва да бъде нарязано на равни 

парчета. Изисква се голямо умение за разтягане и оформяне в познатата кръгла форма. 

Кръгът е един от четирите основни геометрични символа, олицетворение на Земята и 

Слънцето, на живота и плодородието. От незапомнени времена той служи за 



обозначаване на цялост и завършеност. Геврекът не трябва да е неравен, защото при 

варенето влиза вода и това може да доведе до пукнатини по време на печене. 

Интересното и различното при технологията на приготвяне е, че вече оформените 

гевреци се варят във вода с глюкоза. Това им придава гладкост и блясък. След това 

гевреците се слагат в предварително запалената фурна и след 20 минути можем да им 

се насладим. 

Герекчийница 

В центъра на комплекса се намира часовниковата кула, която първоначално е била 

изградена от бял камък под формата на петоъгълник и е завършвала с покрита дървена 

веранда и коничен покрив. След Освобождението на България през 1878 г., 

Общинският съвет поема грижата за кулата. Към края на века тя е адаптирана, за да 

служи като пожарна. През 1965 г. Часовниковата кула е съборена, а години по-късно 

отново е възстановена по скици, спомени и фотографии, които се съхраняват във 

фондовете на Регионалния исторически музей – Добрич. 

Днешната Часовникова кула е висока 21 м. Механизмът е възстановен по схемите 

на старите възрожденски часовници от градовете Елена, Дряново и Трявна. Той тежи 

250 кг и се задвижва от две тежести, които са речни камъни. Часовникът все още се 



навива на ръка. Кулата има и камбана с тегло 320 кг, излята в работилницата на Св. 

Синод в София. Първият ѝ звън се разнася на 28 юни 1985 г. 

Часовниковата кула 

И дори след повече от 40 години Етнографският комплекс да не е същият, тук 

неуморно работят не един или двама майстори, които с любов и вдъхновение 

продължават традицията, завещана от нашите предци. Дори и днес Архитектурно-

етнографският комплекс „Старият Добрич“ продължава да раздава много красота, цвят 

и спокойствие на гражданите и гостите на нашия град. 

Маршрутът „Добруджанските занаяти” е създаден като част от 

дейностите по проект № 2019-2-IT 03-KA205-016466 “Another way” от Ивелина 

Романова, Николета Николова, Милена Барбова, Иван Кадийски и Илияна 

Кадийска. 
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