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Мартеници, изработени от ученици, сред културните ценности на Бургаския музей
28.02.2011

Магията на белия и червения конец завладя и тази година
участниците в конкурса „Мартеницата в традиционната българска
култура”, организиран от Община Бургас, Общински детски комплекс и
Регионален исторически музей Бургас.

Ученици от бургаските училища и региона се представиха като
истински творци, използащи естествени материали. Спазвайки всички
изисквания на традицията, децата са създали уникални, автентични
мартеници.

Тази година в конкурса се включиха и ученици от Първо българско
неделно училище „Св. Иван Рилски” гр. Хатива и гр. Енгера, Испания с
ръководители К. Митева и В. Божанова.

Изработените мартеници са изложени в Етнографския музей. Компетентно жури оцени и награди участниците в три
възрастови групи. Автентичните мартениците ще бъдат вписани в националния регистър на културни ценности на РИМ -
гр. Бургас.

Изложбата ще бъде открита на 1 март от 11 часа в Етнографския музей на ул. „Славянска” 69.
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ул. Хр. Ботев 101 
тел. 056/83 10 00 
факс 056/80 17 33

Tелефон за реклама: 
056/ 83 10 00 
Tелефон за малки обяви: 
0900 11 000

office@factor-bs.com 
reklama@factor-bs.com 
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