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1. Тъкачество 

1.1. Описание и история на занаята 

Тъкачеството е занаят за изработване на тъкани, предназначени за облекло, 

постелки, завивки и други. То е с многовековни корени по българските земи 

отвеждащи ни още в далечното VI – V хилядолетие преди Христа. Тъкачната 

сръчност българинът е получил от етносите, съставляващи българската държава – 

славяни и прабългари, но той също заварил и древната тъкаческа култура на 

причерноморските гърци и траките, също влизащи в състава на българския народ. 

Тъкачеството е един от най- древните занаяти по българските земи. То е 

следствие от традицията, широко разпространена по целия Балкански полуостров, 

свързана със скотовъдството. Територията на страната е била изпълнена с големи 

стада овце. Българските пастири са изминавали огромни разстояния със стада от по 

над 5 хиляди глави, които са търсели пасища. Тази миграция е започвала от 

Родопите и е стигала до Бяло море в търсене на пасбища за овцете. В района на 

Краище големи стада са отглеждани в планината Осогово, Коняво, Риша и др. 

Овчарите са се качвали в планината на Спасовден и са слизали на Димитровден. В 

миналото във всяка българска къща е имало тъкачен стан, а занаятът се е предавал 

от поколение на поколение- от майка на дъщеря и от баба на внучка. Момичето 

израствало около стана, а когато достигнело определена възраст то започвало 

изработването на своя чеиз (дрехи, покъщнина, които невестата в миналото 

отнасяла в дома на съпруга си). Освен че са придавали уют на дома, изработените 

изделия и тъкани са съществен дял на народната жилищна култура, ценен източник 

за изучаване не само на материалния, но и на духовния бит на човека по онова 

време. 

1.2. Материали и подготовка на метериалите 

След прибирането на стадата в кошарите започвало стригането на овцете, от 

което се е получавала началната, сурова вълна. Технологичният цикъл за 
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производство на изделия от вълна, започва с очистването на грубата суровина от 

груби остатъци. Вълната се попарва с вода за да се отстрани мазнината, която се 

съдържа във вълната. 

След изсушаване на слънце започва разчепкването на вълната, което става с 

ръце и от нея се премахват слама и тръни, които са останали след изпирането. 

Разчепканата вълна се разчесва с гребен или дарак, който има два реда дълги 

железни шипове. След многократното разчепкване на вълната, от нея се отделят 

дългите влакна във вид на добре изправени пасма, наричани пластове. 

1.3. Методика на изработване 

Преденето е процес, който се извършва по няколко начина в зависимост от 

това, какъв конец се цели да бъде извлечен от вълната. Най- финото предене на 

конец се извършва чрез дървени хурки, които в различните региони на страната 

имат специфична геометрия, която определя напридането на вълната върху 

вретеното. За по- грубите тъкани и за по- дебел конец се ползва предене на чакрък. 

За разлика от фините конци (прежда), получавани от дървените хурки , които са 

предназначени за изтъкаване на платове за дрехи, грубите конци (маане) са 

използват за изтъкаването на килими и черги, дебели връхни дрехи и др., които 

изискват по-голяма дълготрайност на материята. 

Преди преждата да мине на тъкачен стан, тя се насновава. При насноваването 

се отмерват дължините и ширината на конеца. Преждата за основа може да се 

навие на кълбета, но най- често се насуква на големи дървени цеви - калами, 

калмукани. Основната мерна единица, към която са били ориентирани всички уреди 

за насноваване и подготовка за тъкане е аршин. 

Произведенията са се багрили с багрила от животински и растителен произход, 

а вълната, конопа, коприната и памука били сред основните материали, които 

тъкачките използвали. Често се налагало те сами да ги подготвят за употреба преди 

да започнат да тъкат, което било изключително важно действие, тъй като качествата 

на тъканите зависели от пресукаността, дебелината, пухкавостта на текстилната 

нишка. 

Тъкачеството се извършвало на стан – хоризонтален или вертикален, но най- 
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разпространеният домашен стан бил първият. Той се е състоял от две дървени 

рамки, на които се слагат две кросна (право кръгло дърво) – на задното се навивало 

основата, а на предното се навивало натъканото. 

За рамката се прикрепяли и нищелките (част, която дърпа нагоре и надолу 

нишките на основата и заплита втъканата нишка), и ваталото (част със зъбци, между 

които се прокарва основната нишка). Друг основен елемент на стана е совалката – 

на нея се навива преждата с която се тъче. 

1.4. Готови изделия и снимки 

Готовите изделия най- често били класирани според  мястото им в бита – за 

домашна уредба и за домашна употреба. Към първата категория спадат чергите, 

китениците, месалите (използвали са се за покриване на хляба, освен в 

домакинството те са се използвали и в обредната система), цадилки (използвани за 

носене на бебе или малко дете по време на работа на полето), удефки, 

възглавниците и други. За домашна употреба са се категоризирали пешкирите 

например. Те отново имали както битова така и обредна функция. Кърпите за 

всекидневна употреба били украсявани с цветни линиарни прешарвания, докато 

тези, използвани при обреди са с по- богата декоративна орнаментика. 

За съжаление, както повечето български занаяти и домашното тъкачество 

постепенно е изместено от фабричните изделия и като занаят постепенно залязва. 

Въпреки това по нашите земи все още има доста хора, предимно жени, които се 

опитват да запазят традицията и занаята живи. 
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2. Грънчарство 

2.1. Описание и история на занаята 

Грънчарството е знаятчийска технология за производство на керамика, при 

която глината се оформя в съдове, предимно за потребление. Естетическите 

съображения често влияят на създаването на грънчарските съдове. Съвременните 

методи за серийно производство изместват традиционното грънчарство, поради 

което днес, в индустриализираните страни, то се концентрира повече върху 

естетиката, отколкото върху функционалността. 

Човекът, занимаващ се с грънчарство, се нарича грънчар. Негов основен 

инструмент са ръцете му, въпреки че в историята на грънчарството са създадени 

множество други инструменти, като грънчарско колело, различни лопатки, 

оформящи и режещи инструменти, валяци. Грънчарското колело е изобретено в 

Месопотамия в периода 6000 до 4000 година преди Христа и революционализира 

грънчарството. Появяват се професионални грънчари, способни да отговорят на 

нарастващата необходимост от съдове, в появяващите се градове. 

Голяма част от историята на грънчарството датира от праисторическия период, 

от който липсват писмени сведения. Затова тя се гради предимно върху източници 

от археологически находки. Тъй като керамичните изделия и грънците са от 

издръжливи материали, са успели да се запазят в продължение на хилядолетия 

като археологическите паметници. 

Един от един от най- старите центрове на грънчарство в България е село 

Бусинци, област Перник. Там е създадена известната Бусинска керамична школа, 

чиито корени се губят далеч във времето и произведенията ѝ може да се считат 

за пряк продължител на традициите на средновековна българска грънчарска школа. 

Разцвета на школата е през Възраждането. 

Тази керамика се отличава най- вече с пищното скулптурно изграждане на 

фигуралните композиции върху ритуалните съдове. Всички изделия са богато 

оцветени най- вече в различни нюанси на зеленото и жълтото, с богати орнаменти. 
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Бусинските изделия са с необичайно всеобхватно функционално предназначение и 

типологично разнообразие, често съвсем нетипично за грънчарски произведения. 

Изключително оригинални са стомните с по две мъжки фигури, които се 

използват като ритуални съдове за вино при сватби.  Особено характерни за 

бусинската школа са т.нар. рокатки - съдове за носене на едно или две ястия и 

т.нар. оканичета - ритуални малки стомни за вино и ракия, както и крондира - 

уникална стомна с дупка по средата. 

Музеят на бусинската керамика е етнографски музей в центъра на село 

Бусинци, представляващ комплекс с модерна архитектура открит в 1982 г. Той 

представя уникалната бусинска грънчарската традиция в развитието ѝ от ХVII век до 

съвременното изкуство на художници-керамици. 

Днешното битово грънчарство се различава от древното. Днес например 

липсва сивата керамика, характерна за старите славяни и за по- раншно време на 

Балканския полуостров. Липсват и големи по размери ямни делви от предславянско 

време и формите на класическите остродънни амфори, както и съдове с отражение 

на древногръцката художествено гравирана керамика, и други. 

Грънчарското производство при българите, до първата четвърт на XX век, е 

извънредно разнообразно по форми, назначение и украса, защото в някои случаи 

възпроизвежда фабрични керамични, стъклени и метални съдове, моделирани 

играчки и други. 

За да стане грънчарството част от човешката култура, са нужни няколко 

задължителни условия. Като за начало е необходим достъп до подходящ 

материал за изработката на грънчарски изделия. Археологическите обекти, където е 

намерена най- ранната керамика са близо до находища на лесно достъпна глина, 

която може лесно да бъде оформена и изпечена. В Китай има подобни големи 

находища от различни видове глина, което му дава значително предимство в 

развитието на ранното грънчарство. 

Второто необходимо условие е наличието на възможност за постигане на 

подходяща температура, при която суровата глина да се изпече до степен 

закаляваща я като краен продукт. Методи за поддържането на сигурен огън се 
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развиват късно в културите. 

Третото условие е грънчарят да има време, за да подготви, оформи и изпече 

глинените съдове. Дори след като е постигнат контрол на огъня, не изглежда хората 

да развиват грънчарство, докато не започват да водят уседнал живот. Има хипотеза, 

че грънчарството е създадено, след като хората създават селското стопанство, 

което довежда до появата на постоянни селища. 

Четвърто, трябва да има достатъчно необходимост от керамика, за да се 

оправдаят средствата, необходими за производството.  

2.2. Материали и подготовка на материалите 

Глината е материалът, който се използва при грънчарството. Ранните грънчари 

използват каквато глина имат на разположение в географска близост до тях. Най- 

ниско качествената червена глина е подходяща за печене при ниска температура и е 

използвана за най- първите глинени съдове. 

Обикновено след като бъде изкопана, глината се оставя 10 – 15 дни да 

изветрее на слънце и след като се разпадне на дребни късчета, бива слагана в трап, 

в който се наквасва и съхранява за работа. Измесването става като се полива с 

вода и се гази с боси крака или се мачка с ръце върху специална дървена 

платформа. По този начин глината се почиства от камъчета, коренчета и други 

примеси. Почистването се контролира като късове от измесената глина се разсичат 

в разни посоки с тънък тел, който закача намиращите се в тях чужди предмети. Това 

първично обработване в последните десетилетия се замества с машинни 

глиномелки. 

2.3. Методика на изработване 

През последните векове в България са познати два обособени начина за 

обработване на глинени съдове и други предмети от глина: 

Ръчен  - който е достояние само на жените. Глината за ръчните произведения 

се измесва грижливо като това става обикновено с боси крака, докато се изчистят и 

най- малките камъчета, които се усещат при измесването. Често в глината се слагат 
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и плява, кълчища, козина и различен дреб, за да не се пукат направените от нея 

подници. 

Крачен - с помощта на крачно колело, който е изключително мъжко занятие. 

Грънчарското колело представлява отвесна дървена или желязна ос, на двата края 

на която са сложени два масивни дървени диска. Долният е голям, с диаметър около 

75-80 см. и служи за махово колело. Той се привежда в движение с крака на 

грънчаря. На горния край е по- малкият диск, с диаметър около 25 см. На него се 

слага и формира глината. Вретеното на колелото е прикрепено към края на 

неподвижна платформа, а отдолу е снабдена с железен шип, който опира в 

съответния лагер от желязо, кост или твърдо дърво.  

При това колело майсторът източва, т.е. оформя съда с двете ръце, като 

лявата ръка или пръст от нея е винаги отвътре, а дясната отвън. За по- лесно 

изтегляне на глината, грънчарят мокри постоянно ръката си с вода. При известни 

форми и размери, оформянето отвън става с помощта на изгладени и заострени 

дъсчици, които много често са изрязани по средата за удобно държане. Грънчарите 

си служат и с други остри дървени лопатки. За по- изискано заглаждане на 

повърхността се употребява и кожичка или друг гладък предмет – гъба или 

парцалче. 

Ранните глинени съдове са със заоблени форми и дъна, за да се избегне 

напукването при наличие на ръбове и ъгли. Каналчетата в дръжките на глинените 

съдове и разни други пробиви се правят с гладки дървени шила. Те служат и за 

украсяване на съдовете като с тях се набраздяват околовръстни и други черти още 

при изработването им на колело. Орнаменти се нанасят и с по- гъсти и по- редки 

гребени, с по няколко зъба. За отделяне на готовия съд от диска се използва късче 

тел с кожичка в краищата му. В миналото вместо тел е употребявана конопена връв. 

Украсата на съдовете става по два начина. Първият е чрез набраздяване на 

околовръстни прави или криви, непрекъснати или прекъснати линии, дупчици, 

отвесни чертички или фигури и с него се украсяват само затворените съдове – 

стомни, делви и други. Вторият начин е чрез украсяване на видимите страни на 

съдовете с рядка ангоба (бяла пръст, хума). Орнаментите представляват добре 

очертани и ритмично подредени едри петна, линии, точки и друг. Изпечените и 
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украсени с ангоба съдини имат червен цвят с бели шарки. Ангобата се оцветява и с 

разни огнеупорни бои, вследствие на което изпеченият съд придобива съответна 

колоритна пъстрота. Качеството на украсата се повишава чрез покриването ѝ с 

цветна или оцветена глазура. Комбинацията при цветна или оцветена глазура 

между рисунки с ангоба или разноцветни багри и „драскани шарки” е често явление 

в българското грънчарство. 

Готовите съдове и изделия от глина се изсушават предварително на сянка, 

обикновено в помещението на работилницата. Така изсъхнали, те се слагат в пещ за 

изпичане. 

Най- ранният метод за изпичане на глината е „печенето в трап“, при което за 

сравнително къс период от време се достигат значителни температури, от порядъка 

на 900°C. Глини, съдържащи пясък, песъчинки, натрошени черупки или натрошени 

керамични съдове, често са използвани за направата на керамика, печена в открити 

огньове, което позволява свободно изпаряване на водата и другите летливи 

компоненти от глината. Грубите частици в глината също предпазват от свиване по 

време на охлаждане, което способства да се намали риска от топлинен стрес и 

напукване. В наше време изсъхналите предварително съдове се слагат в пещ 

(фурна) за изпичане. 

Срещат се два вида грънчарски пещи: кръгла и четвъртита. И двете имат в 

основите си огнищена част – огнище с врата (витло), изградена винаги сводесто. 

През свода нагоре има четвъртити или кръгли дупки – душници или равуници със 

страни или диаметър около 10 см.Най-често огнищената част е вкопана в земята. 

Надогнищената част, наречена каца, обикновено е по- висока и стеснена към върха, 

вследствие на което прилича на пресечена пирамида или пресечен конус. На една 

от страните ѝ, високо над дъното, има вратичка за слагане и изваждане на съдовете. 

Размерите на пещите са в зависимост от количеството на производството и от 

големината на съдовете – широки от 1,5 до 2 м. 

Изпичането става като съдовете се нареждат един върху друг, с отворите 

надолу, като най- отдолу се слагат най- големите. Най- отгоре се слага пласт от 

чирепи, за да задържат топлината. Вратата на кацата се замазва. Загряването става 

постепенно, за да не се пукнат съдовете. Опалването трае към 24 часа. След 
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изпичането някои съдове се намазват с глазура и се пекат отново към 10 - 16 часа. 

Поради необходимостта от високотемпературно печене, ранните грънци не са 

гланцирани. Без глазура са и някои стомни за вода, които се предпочитат особено 

лятно време, тъй като водата в тях се запазва студена. Най- често се произвеждат 

съдове, които имат глазура само отвън или само отвътре. Отвън се гланцират 

съдове с тесни устия, предимно от естетически съображения, а отвътре от 

практически. Съдовете, които се слагат на огън, за приготвяне или слагане на ястия 

– гърнета, тенджери, гювечи, паници, блюда и други имат глазура отвътре. Такива са 

и делвите за зимнина. Глазираната вътрешност по-лесно се измива. Такива съдове 

не се напояват от различните по вкус и мирис съдържания. Стомните за вода, 

плоските и крондирите за вино, ракия и прочие, които са по- представителни, но са 

затворени се глазират отвън. 

2.4. Готови изделия и снимки 

Най- ранните форми на грънци са направени от глини, които са печени при 

ниски температури в яма или в открити огньове. Те са ръчно оформени и 

недекорирани. Тъй като негланцираните грънци са порести, те са с ограничена 

възможност за съхраняване на течности. Въпреки това, грънците имат непрекъсната 

употреба от неолита до днес. Те могат да бъдат направени с голямо разнообразие 

от глини. Много от глините, които могат да се превърнат в грънци при ниски 

температури са по- пластични, отколкото тези, които са печени при по- високи 

температури, особено тези, които се използват за порцелан. Най- често изделията 

от глина са съдове за бита, гърнета, амфори, стомни за вода, гювечи, тенджери, 

блюда, делви и други. 
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3. Дървостругарство и дърворезба 

3.1. Дървостругарство 

3.1.1. Описание и история на занаята 

Дървостругарствотo се заражда още по време на  Възраждането в България. 
Поради тази причина става един от най- разпространените занаяти в много краища 
на страната, както и в Кюстендил, и региона. Този занаят се заражда и развива 
предимно за да обслужва нуждите на бита на населението от различни съдове – 
гаванки, захлупци, копанки, тарелки, чутури, хурки и вретена, бокали, купи, 
свещници, точилки, лъжици и други. 

Стругарството е свързано с използването на водната сила. В края на XVIII и 
началото на XIX век по планинските реки в балканските селища се строят множество 
стружни и водни стругове. Те представляват сложни механични устройства, които 
използват енергията на течащата вода. Масивно водно колело привежда в движение 
изцяло дървената конструкция на струга, на който се струговат сравнително големи 
предмети – чутури, софри, гаванки, главини за колела на каруци и други. Все още в 
стари запазени къщи в платитските села се съхраняват битови изделия, изработени 
на дървен струг. 

3.1.2. Материали и подготовка на материалите 

Както в миналото, така и днес материалите, от които се изработват дървени 
струговани изделия, трябва да отговарят на условието да не са от много твърда 
дървесина, да са плътнопорести и добре изсушени. От това зависи изработването 
на трайни и качествени изделия. Дървесината от различните дървесни видове е 
хигроскопична, притежава свойството да приема и освобождава влагата. 
Освобождаването и приемането на влагата от дървесината е придружено със 
свиване и разширяване на обема на дървесината. От друга страна поемането и 
отделянето на влагата в дървесината е придружено с известно движение на 
клетките ѝ и промяна във физичния ѝ състав. Установено е по научен път, че най- 
подходящата влажност за обработка на дървесината е от 7 до 9%. Изсушаването на 
материалите в миналото при занаятчийското производство се е извършвало по 

естествен начин – на открито като се използва слънчевото греене и 
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проветряването. Това е продължителен и непрецизен начин, който изисква много 
време и акумулиране на средства. Съвременните начини предполагат интензивно 
изсушаване на дървесината в сушилни камери при следене на режима на 
изсушаването, различен за различните видове дървесина. 

Разкрояването на детайлите, предназначени за струговане трябва да бъде 
съобразено с правилната ориентация на дървесните влакна за съответния вид 
изделие. 

Най- често използваните дървесни видове, предпочитани от дървостругарите, 
са орехът, ясенът, яворът, крушата, черешата, ябълката и сливата. 

3.1.3. Методика на изработване 

Методиката за изработване на дървени изделия чрез струговане включва 
няколко етапа: 

 Избор на материала – Важна стъпка при избора на материала е да се подбере 
подходящият дървесен вид, за изработка на конкретното изделие. 

 Разкрояване на детайла – Разкрояването се извършва по дължина и 
широчина, по габаритни размери за съответното изделие на надлъжен и 
напречен циркуляр. 

 Оформяне на детайла – оформя се призма с надлъжна ориентация на 
дървесните влакна, от която ще се изработва стругованото изделие. 

 Центриране на детайла на супорта на струга. 

 Процес на струговане чрез ръчно подаване на ножовете – Той включва груба 
обработка отвън и отвътре, ако изделието го изисква, фино струговане за 
дооформяне на изделието. Подаването на ножовете може да става 
механизирано като движението  се извършва чрез каретка. 

 Повърхностна обработка - Шлифоването на детайла се извършва чрез 
използване на шаблони с абразивен материал – шкурка. Стругованите форми 
се байцват, матират, лакират или полират така, както и самите изделия, за 
които са предназначени. За предпочитане тези операции се извършват също 
на струга, защото при въртеливото му движение се постигат лесно. 

3.1.4. Готови изделия и снимки 

Най- често чрез струговане се изработват битови съдове – купи, копанки, 
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паници, фруктиери, чиний, захлупци, тарелки, купи, хавани, бокали, солници, 
свещници, дози лъжици, чибуци, точилки и други. 

Много от стругованите детайли намират приложение при изработването на 
мебели - крака за маси, детайли за столове, за легла, стъпки за мебели, дръжки за 
мебели, както и при оформяне на интериор и фасади на сгради -  колони за парапет 
и за стълбища, аплици, нощни лампи корнизи за прозарци и всякакви 
дървостругарски услуги. 

Формите, които се използват при струговането, умело съчетани и подходящо 
приложени, са средство за художествено оформяне на мебелни изделия – маси, 
столове, регали, библиотеки и други. Твърде много са използвани в класическите 
стилове, особено в „Барок”, „Ренесанс”, където много рядко може да се срещне 
изделие без стругована форма. Често стругованите форми се доукрасяват  и с 
резба. Това, разбира се зависи от вида и предназначението на изделието. 

 

  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

 



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

 



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

3.2. Дърворезба 

3.2.1. Описание и история на занаята 

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез изрязване 

(резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се 

отнася и за резултата от този творчески процес. Тя се явява художествено 

продължение в изработването на изделия от дърво, както и тези, изработени чрез 

струговане. 

В художествената обработка на дървото са обособени две линии – украса на 

църковните сгради и украса на жилищата и покъщнината. Застъпени са главно 

растителни мотиви, а по- късно се прибавят мотиви от животинския свят и човешки 

изображения. По- късно се появяват изображения на грифони, змейове, 

фантастични същества. Прилагат се също и светлосенките, което придава на 

творбите въздействието на черно-бяла графика. 

Проявления дърворезбата намира както в църковната архитектура и вътрешно 

оформление – иконостаси, амвони, резбовани врати на църкви, така и в дома и 

бита – резбовани тавани, мебели, сандъци, дървена посуда, бастуни, хурки, 

кобилици. Типични за дърворезбата декоративни мотиви са фигуралните 

композиции, плетеници и арабески, растителни мотиви като розетката, 

слънчогледът, лозата, дъбовият лист, „дървото на живота“, животински изображения 

като лъвска глава, грифон, змия, орел, паун, славей. 

Едни от най- старите запазени резбарски паметници датират от времето на 

Втората българска държава (XIII – XIV век). Съществуват два основни типа 

дърворезба - дълбоката иконостасна резба и плитката овчарска резба. 

Първоначално за приложни, а по- късно и за декоративни цели, тя е известна 

на хората още от времето на неолита, когато за сечива са ползвали остър кремък. 

Развитие претърпява в началото на XIII век под влияние на италианската надгробна 

скулптура. На територията на България дърворезбата е била позната на древните 

славяни, като впоследствие търпи влияния от византийското, римското, 

мюсюлманското и руското резбарско изкуство. Разцвет има през XVIII и XIX век, 

когато се наблюдава общ подем в занаятчийството и архитектурата по българските 
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земи. 

Рeзбaрcтвoтo cтaвa caмocтoятeлeн зaнaят cлeд Ocвoбoждeниeтo. Прeдпoлaгa 

ce чe ce e рaзвилo прeз първaтa пoлoвинa на XVIII вeк. Прeди тoвa тo ce e 

упрaжнявaлo cъвмecтнo cъc cтрoитeлcтвoтo и икoнoпиcтвoтo. Прeз врeмe нa 

рoбcтвoтo рeзбaрcкoтo изкуcтвo нaмирa прилoжeниe в рaзлични дoмaшни вeщи – 

лъжици, coлници, кaвaли, хурки, кoбилици, вeдрa, a прeз eпoхaтa нa Възрaждaнeтo, 

нaмирa прилoжeниe в жилищaтa зa укрaca нa врaти, cтълбoвe, дoлaпи, тaвaни и 

други. Двe cтoлeтия занаятът цъфти и нocи cлaвaтa нa бългaрcкoтo нaциoнaлнo 

изкуcтвo. 

Дърворезбата е един от занаятите, които придавали красота и естетика в 

живота на българина. Тя била три вида – овчарска, домашна и църковна. 

Овчарската (пастирска) дърворезба била най- проста – нейните изделия били 

предимно овчарски геги, свирки, кавали и други подобни с по- прости форми и 

украси. Появата ѝ е свързана с един основен поминък на българите – 

овцевъдството. Тя е непосредствено свързана с всекидневния бит и с материалната 

дейност на нейните творци – планинските пастири. Използвали предимно твърдо 

дърво (бук, орех, клен, явор) и с помощта на ножа и длетото дялали предмети за 

лична употреба: лъжици, геги, свирки, копанки, кобилици и др. Украсявали ги чрез 

обгаряне, писане (с въглен или други багрила) и по-рядко с дълбока триизмерна 

резба. 

Домашната дърворезба била особено популярна през XIX в. Българите 

украсявали с нея домовете си и колкото по- сложна била украсата, толкова по- висок 

статус имал собственикът на дома. Едни от най- красивите образци на този вид 

дърворезба са двете резбовани слънца в Даскаловата къща в гр. Трявна. Най- 

известните творения на този тип резба са пищно украсените врати, тавани, конзоли 

под стрехите, парапети на възрожденските къщи и черкви. 

Църковната (ажурна) дърворезба била най- сложна. В много български църкви 

до днес се пазят изключително красиви дървени иконостаси. Цял отделен раздел 

съставлява направата на църковна утвар – просфоници, напрестолни кръстове с 

миниатюрни изображения на библейски сцени, жития на светци, придружени с 

богата украса от растения, птици и митични същества. Често тези кръстове са 
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допълнително снабдени със сребърен обков. Една от най- богатите колекции на 

такива кръстове се намира в Рилския манастир. Основен инструмент при 

изработката им е модифицирана чрез допълнително изковаване губерка. 

Изработката отнема години, а направата на няколко кръста често е коствала 

зрението на майстора. 

Овчарската дърворезба е в основата на множество традиционни форми и 

орнаменти, които се развиват в сложни  художествени композиции на тавани и 

църковни иконостаси, владишки тронове и др. В църковната дърворезба постепенно 

се формират и утвърждават, особено по време на българското Възраждане, 

значителни резбарски школи. При Дебърската и Банската стилна резба 

растителните орнаменти умело се комбинират със стилизирани човешки и 

животински фигури, а мотиви на цветя, плодове, житен клас и птици умело творят 

майсторите от Самоковската и Тревненската школи. Длетата на майсторите 

изрязвали такива шедьоври на народното приложно изкуство като иконостасите, 

осеяни в множество църкви и манастири. 

В периода на Българското възраждане се развиват няколко художествени 

школи, известни с дърворезбата си: Дебърска художествена школа, Банска 

художествена школа, Самоковска художествена школа, Тревненска художествена 

школа, Калоферска резбарска школа. В годините след Освобождението 

дърворезбата запа̀да, тъй като не успява стилово да се свърже с новите тенденции 

в архитектурата и се пренасочва към дребните форми — цигарета, албуми, по- 

рядко мебели. 

В областта на дърворезбата Дебърската школа, под чието влияние попадат 

дърворезбарите от региона, има постижения, които се оценяват като едни от най- 

ценните произведения на резбарското изкуство на територията на Балканския 

полуостров. Стилови особености на дебърската дърворезба са наивизъм в 

старозаветните и новозаветните сцени и фината орнаментация с изображения на 

растения и животни. В резбата си дебърските майстори, наред с утвърдените 

християнски символи, вплитат лозови, дъбови и акантови листа, розетки и по-рядко 

плодове. 

Изящно гравираните иконостаси, царски двери и владишки тронове, а също 
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така малките композиции от библейски и житейски характер, пленяват и до днес 

всеки докоснал се до тях. За постигането на хармоничните форми и изящество 

върху дървото са нужни безкористна любов и безкрайно търпение към него. 

3.2.2. Материали и подготовка на материалите 

За да може резбарят свободно да моделира и най- сложния орнамент или 

отделен мотив, са необходими различни по форма и размери резбарски 

инструменти (длета). Те се изработват от инструментална стомана, която е 

износоустойчива при многократните заточвания. Според формата на резеца и 

тялото си резбарските длета са прави и криви с номера от 1 до 46, с различна 

широчина, наклонен резец. Използват се и такива с ъглова форма. Освен резбарски 

длета за работата на резбаря са необходими резбарски тезгях  и резбарски чукове с 

различни големини. Поради естеството на работата резбарският тезгях е по- къс, по- 

широк и по- висок от дърводелския. 

За изработване на дърворезба най- подходяща е дървесината на ореха, 

крушата, липата, черешата и бука. Добре се обработва и дървесината на дивия 

кестен, мурата и белия бор. Влажността на дървесината трябва да бъде от 12 до 

14%. Ако влажността е по- висока, дървесината на някои дървесни видове (орех, 

бук) става или много твърда, поради което резбарските длета трудно проникват в 

нея, или пък много ронлива. 

3.2.3. Методика на изработване 

Методиката за изработване на дърворезбовани изделия включва няколко 

етапа: 

 Избор на материала – Важна стъпка при избора на материала е да се подбере 
подходящият дървесен вид за изработка на конкретното изделие. 

 Разкрояване на детайла – Разкрояването се извършва по дължина и 
широчина, по габаритни размери за съответното изделие на надлъжен и 
напречен циркуляр. 

 Оформяне на детайла – оформят се точните размери на детайла и плоскостта 
за съответното изделие. 

 Изработване на рисунката преди изработването на резбата – В нея резбарят 
трябва да вижда бъдещото произведение. 



    Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border  Programme, CCI 

Number   2007CB16IPO006 

Project title: „The Revived traditions of the Krajshte – a factor for 

sustainable economic development"  

Ref. № 2007CB16IPO006 -2011-2-214 

This project co-financed by the European Union through Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,                                                                                                                                                                      

CCI Number 2007CB16IPO006 

 Копиране на рисунката върху предмета или плоскостта, която ще се резбова. 

 Засичане на всички контури като внимателно се следят отпечатъците на 
рисунката. Дългите и леко извити контури се засичат с длета с ъглова форма, 
а останалите с длета с подходяща форма и големина. След засичането 
започва моделиране на резбата. 

 Моделиране на орнамента – изразява се в детайлно оформяне на 
пластичните особености на релефния орнамент като се върви от общото на 
мотивите към изработване на подробностите в тях, влагайки живот във всеки 
мотив. 

 Почистване на фона – извършва се с прави длета, като се внимава фонът да 
предсавлява  равна и чиста повърхност, върху която лежи орнамента. 

 Повърхностна обработка на резбата. След завършване на резбата е 
необходимо да се извърши повърхностната й обработка, която се изразява в 
оцветяване (байцване), воскиране, матиране, патиниране, бронзиране или 
позлатяване. Тези специфични операции целят да подсилят пластичността на 
отделните мотиви, а в някои случаи да придадат старинен вид на 
дърворезбата. 

                            3.2.4. Готови изделия и снимки 

 Рамки за художествени картини, портрети, фотоснимки; 

 Дърворезби върху детайли за стилови мебели – страници, крака на маси и 
столове, рамки за огледала, тавани, сандъци, дървена посуда и др.; 

 Ръчно изработени сувенири - бурета, бъклици, сервизи за ракия; 

 Ръчно изработени кутии за бижута, миниатюрни ракли, моливници, дози; 

 Ръчно изработени мускали,  чибуци, лъжици, бастуни, хурки, кобилици; 

 Ръчно изработени декоративни пана и тавани, маски за стена, пластики; 

 Вътрешно оформление на църкви -  иконостаси, амвони, дарохранителници, 
резбовани врати на църкви, царски двери и владишки тронове. 
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This listing has been produced with the assistance of the EU through the Cross-Border Programme Bulgaria - Serbia, 

CCI № 2007CB16IPO006. The content of the listing is the responsibility of the Regional Chamber of Skilled Crafts - 

Kyustendil and in no way ве taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the 

Programme 

Това описание е изготвено с подкрепата на ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП 

България - Сърбия, CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на описанието е отговорност на Регионална 
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Зананятчийска Камара – Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището 

на ЕС или на Управляващия орган на Програмата  
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