
На гости при 
майсторите в село 
Софрониево 



Добре дошли 



Сарашки занаяти 
Яким 
Пламенов 
Михайлов 
– 42г.- 
майстор-
сарач 



Коларо-железарски занаят 



Обущарски занаяти 

Атанаска Семова Станоева- 
78г.-майстор-цървулар 

Петьо Борисов Асенов-
майстор-обущар 



Кожухарство  



Шивашки занаяти 

Ина Денчева Цветкова – млад шивач 



Шивашки занаяти 

Моделите на 
Ина 



Кръчмарство, винарство 



Музиканти 



Музиканти  



Музиканти 
Наследникът на 

фамилия 
“Мейцови” – 
Цветомир 
Мейцов 



Берберство 
Семейство фризьори и 

бръснари: 
Борис Иванов Денов – 75 г. 
Иванка Петрова Денова – 71 г. 



Берберство  



Дамско фризьорство 



Ръкоделията на леля Иванка 



Ръкоделията на леля Иванка 



Ръкоделията на Теменужка 



Ръкоделията на Теменужка 



Ръкоделията на Звездана 



Ръкоделията на Звездана 



Приемственост на занаятите 

 Васка Тр. 
Тошева- 
майстор- готвач, 
чудесен кулинар. 



Приемственост на занаяти 

Мая Тодорчева – учител. 
Освен рисуването, плетенето 
на една кука и е голямо хоби. 
Уменияга си тя предава на 
своите ученици в училище. 

 



Приемственост на занаяти 
Моника Венциева 

Каменова – акушерка, 
обича да плете на 
една и две куки. 

 Кирилка 
Онцова/Кичка/ - 
магазинер – голям 
естет, кулинар, 
любител на 
художествените 
занаяти и приложни 
изкуства 



Кошничарство и метларство 
Иван 
Симеонов 
Зонов-80 
годишен 
майстор 
кошничар и 
метлар 



Кошничарство и метларство 



Мелничарство  



Строителство  



Строителство 



Строителство 



Дърводелски занаяти 



Тъкачество 
Майстори тъкачи и 

мутафчии – 
семейство Наташа и 
Иван Манчови 



Тъкачество 



Тъкачество 



Тъкачеството в бита на хората 



Тъкачеството в бита на хората 



Тъкачеството в бита на хората 



Тъкачеството в бита на хората 



Тъкачница “Старата ракла” 



Тъкачница “Старата ракла” 



Тъкачница “Старата ракла” 



Фестивали  



Фестивали 



Художествени занаяти 



Художествени занаяти 



Кулинария  



Кулинария 



До нови срещи 



Автори:  
 Офелия Спасова – секретар на читалище “Пробуда” 

– с. Софрониево 
 
 Вълчо Златанов – учител по история и 

цивилизация и ръководител на кръжок  
“Краезнание” към ОУ “Отец Паисий” –  

     с. Софрониево 
 Наташа Манчова – майстор-тъкач и председател 

на сдружение на занаятчийте “Старата ракла” в 
с.Софрониево 
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