Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1927”
с.Тополи ,Община Варна и Кметство Тополи
ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
„ТОПОЛИ ПЕЕ И СЕ СМЕЕ”- 2019г.
Съборът ще се проведе на

28 и 29 август 2021
ЛЯТНА СЦЕНА – Тополи
РЕГЛАМЕНТ
Организатор и домакин на събора са Народно читалище „Св. св. Кирил и
Методий - 1927” и Кметство Тополи.
Съборът има за цел съхраняването и популяризирането на фолклорното ни
богатство на песни и хумор от народния бит и да стимулира интереса и любовта на
поколенията към
българската култура и наследство. Провежда се през година.
Фолклорните състави могат да участват във всички категории. Участниците трябва да
имат в репертоара си поне една хумористична песен .Освен това трябва да бъдат
облечени по възможност с автентични национални костюми!
Участниците в събора, трябва да пристигнат един час преди явяването
на сцена.
28.08.2021г.
ДЕФИЛЕ на участниците от първия ден – 08.30ч.
Откриване на събора и водосвет
– 09.30ч.
Конкурсна част
– 10.00ч. – до 13.00ч.
Почивка
– 13.00ч. – до 14.00ч.
Конкурсна част
– 14.00ч. – до 17.00ч.
Концерт на гостуващи състави от страната и чужбина/1-ва част/
За първи път в програмата ще включим истински нестинарски танц върху
жарава. Начало - 21.00часа
29.08.2021г.
Конкурсна част
– 9.30ч. – до 13.00ч.
Почивка
– 13.00ч. – до 14.00ч.
ДЕФИЛЕ/показ на костюми/ – 14.00ч. – до 15.00ч.
Конкурсна част
– 15.00ч. – до 17.30ч.
Концерт на гостуващи танцови състави /2-ра част/
Награждаване
– 18.30ч.

Организаторите си запазват правото за промени в графика за двата дни, в
зависимост от подадените заявки!
Съборът е с конкурсен характер и има две възрастови групи
Категориите са:
Първа категория: Певчески групи: - до 18 години
- над 18 години
времетраене - до 6 минути
Песните в репертоара да не са от предишни участия в събора!
Всяка певческа група да има не повече от две индивидуални изпълнения
Втора категория : Индивидуални изпълнители на песен /бърза и бавна/
- до 18 години
- над 18 години
времетраене - до 5 минути
Трета категория: Танцови групи за автентичен и обработен фолклор /до 16
души/
- над 18години
времетраене - до 6 минути/ две хора/
Четвърта категория: Словесен.фолклор и обичаи
индивидуално - до 5 минути
обичай
- до 15 минути
Пета категория. Изпълнители на народни инструменти /бърза и бавна мелодия/
- до 18 години
- над 18 години
времетраене - до 5 минути
Всяка категория се сформира при подадени най-малко 3/три/ заявки за участие!
В рамките на събора се провежда конкурс за:
- най- гиздава мома
- най-гиздава невяста
- автентична мъжка носия.
Критерии за оценяване: автентична носия, накити, забраждане и начин на
представяне.
Желаещите да участват в конкурса, да приложат описание на носията, към
заявката за участие! Всеки трябва сам да представи описанието на носията, по време
на явяването!
В журито на събора, съобразно с категориите за участие са включени
утвърдени професионалисти:
- музикален фолклорист
- етнограф
- хореограф
Забележка: 1.Журито си запазва правото да намали времетраенето на
изпълненията, ако сметне за необходимо.
2. Класирането не подлежи на обжалване!
3. Категория се образува при условие, че има най-малко три
подадени заявки.

Всички изпълнители получават грамоти за участие, а най-добрите - дипломи
Ще бъдат присъдени предметни награди за I, II и III – то място в отделните
категории, както и поощрителни!
Наградите се осигуряват от организаторите!
- награда за цялостно представяне , се присъжда от Председателя на
общински съвет – гр. Варна.
- специална награда за най-атрактивно участие – се присъжда от кметство
Тополи.
- грамота за автентичен костюм се присъжда от Председателя на читалището.
Награди за най – млад участник!
Награда за най – възрастен участник
Няма ограничение за броя на участниците!
Няма ограничение във възрастта!
Такса за участие не се заплаща!
В събора могат да участват: самодейни състави към читалища, музикални
училища, клубове и школи по народни танци!
Не се допускат участници и певчески групи за стари градски и патриотични
песни!
Всички разходи по транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на
събора, са за сметка на участниците!
Организаторите осигуряват медицинска помощ и охрана!
Организаторите си запазват правото за снимане на изяви без заплащане!
При лоши метеорологични условия съборът ще се проведе в залата на
читалището!
Срок за изпращане на заявките за участие - 23 юли 2021г. на адрес:
Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1927”
9140 с. Тополи, община Варна
тел. - 052/742 556
Величка Иванова – чит.секретар – GSM: 0899 330744
Румяна Никова - библиотекар - GSM:0899997882
Е-mail: chitalishte_topoli@abv.bg
Важно:

1. След посоченият срок - заявки няма да се приемат!
2. На 2 август 2021г. на Фейсбук страницата на читалището
и в страницата на Събор за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее" ще бъде
обявен графика за явяване на участниците.
ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото, да отменят провеждането на
събора, ако това го налага обстановката в страната ни и с основание на
издадена заповед на министъра на здравеопазването!!!
За участниците, които се нуждаят от нощувка, предлагаме х-л „Адамо”, който се
намира на около 3км. от с. Тополи
За резервация – телефон: 0886015941 – Илияна Стоянова
e-mail: hot.adamo@abv.bg

