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47. ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ЗЛАТНАТА ГЪДУЛКА” 2016   
 

                                   РЕГЛАМЕНТ   
 

1) Фолклорният събор „Златната гъдулка“ е ежегодна инициатива, 

организирана от Община Русе с цел да популяризира образците на 

традиционната българска култура и фолклор.  

2) В събора могат да участват певци, свирачи, танцьори, разказвачи на 

предания, легенди, гатанки и приказки, инструментални, певчески, танцови 

групи и групи за народни обичаи, представящи български фолклор.   

3) Съборът е с конкурсен характер и се провежда в два раздела: 

- Обработен фолклор  (танцови състави, хорове, вокални групи за 

обработен фолклор, оркестри, ансамбли).  

- Изворен фолклор  (обичаи, певчески групи, групи за игри на песен, 

инструментални групи, играчи, певци, свирачи, разказвачи). 

4) По време на събора организаторите предоставят възможност за 

представяне на занаятчии, демонстриращи своите умения и предлагащи 

произведения на традиционната българска култура и занаяти. 

5) Участниците в събора следва да спазват следните задължителни изисквания 

за максимална продължителност на изпълненията по раздели както следва: 
 

- обработен фолклор: 

Танцови състави: 

 2 танца с времетраене до 8 мин.   

Хорови състави и вокални групи: 

 2 песни с времетраене до 8 мин.   

Оркестри и ансамбли: 

 изпълнения до 8 мин. 
 

- изворен фолклор: 

Групи за народни обичаи – до 15  мин. 

Певчески групи – до 8 мин. 

Танцови групи – до 8 мин. 

Инструментални групи – до 8 мин. 
 

- индивидуални изпълнители в двата раздела: 

Певци (със или без съпровод) – до 6 мин.   

Свирачи – до 6 мин. 

Играчи – до 6 мин. 

Разказвачи (предания, легенди, гатанки, приказки) – до 6 мин. 



 

 

 
 
 
6) Изпълнителите се оценяват от професионално жури, назначено със заповед 

на кмета на Община Русе.  

7) Журито на събора присъжда следните награди: 

-    Голямата награда – Приз  “ЗЛАТНА ГЪДУЛКА”, грамота и парична 

награда (присъжда се за цялостно представяне в Раздел „Изворен фолклор“) 

-    Колективни награди (І, ІІ и ІІІ ) – грамота и парична награда   

-    Индивидуални изпълнители ( I, II и III) – грамота и парична награда 

8) Всички участници получават грамота за участие в събора. 

9) Пътните разходи до Русе и обратно са за сметка на участниците в събора. 

10) През 2016 съборът ще се проведе на открита сцена в Парка на младежта. 

11) Краен срок за представяне на формулярите за участие – 27 май 2016 г. 


