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Нова година 

 Hова година е празник, при който се отбелязва краят на текущата и 

началото на следващата календарна година.

 Всички култури, използващи годишен календар, празнуват Нова година. 

Посрещането на новата година датира отпреди 4000 години, когато на 

първия ден от новата година („Акиту“) са се организирали празненства в 

древен Вавилон.



Празнуване по света
 Всеки народ в продължение на векове е създавал и предавал от поколение на поколение 

новогодишните си традиции и поверия. Ето защо те са толкова разнообразни, но са обединени от 
вечната човешка надежда, че новата година ще бъде по-щастлива от старата.

 Руснаците, за да приветстват новата година, след дванадесетия удар отварят вратата на дома си. По 
време на бившия Съветски съюз е прието да се разменят подаръци, най-често шоколадови бонбони.

 Италианците носят червено бельо, а на трапезата слагат свински бут и леща, като признак на късмет и 
богатство през новата година.

 Англичаните по традиция не посрещат новата година с шумни празненства, нито е прието да се канят 
гости.

 Шотландците ходят на гости дори на хора, които не познават. Обичай е да излизат облечени като 
коминочистачи.

 Испанците излизат на улицата и си разменят подаръци, когато часът удари 12.

 Словаците на трапезата непременно трябва да имат шаран.

 Унгарците задължително трябва да имат на масата чесън с мед.

 Португалците закачат над новогодишната маса добре запазен грозд, и докато часовникът отмерва 
дванадесетте удара, всеки бърза да откъсне и изяде последователно 12 зърна, като в същия момент си 
намисля желание за всеки един от дванадесетте месеца.

 Холандците поднасят на трапезата топли понички със стафиди.

 Японците посрещат новата година рано сутринта на 1 януари, поздравяват се с чаша студена вода и 
след края на обичайните 108 камбанни удара всеки бърза да се изкачи нависоко, за да приветства 
Слънцето.

 Етиопците запалват огромни огньове, около които устройват тържества, шествия, игри и танци.

 Гвинейците в новогодишната нощ излизат на шествие, предвождано от слонове, които са символ на 
сила и богатство.

 Китайците слагат на новогодишната трапеза нарциси.



Съвременни празненства

 Най-разпространените новогодишни празненства днес са:

 1 януари, начало на годината в западните култури

 Китайската Нова година, празнувана при новолуние по време на 

китайската зима, т.е. в края на януари или началото на февруари; на 

същия ден се отбелязва Нова година и във Виетнам

 Рош Хашана, отбелязван от евреите 163 дни след Пасха

 Тайландската Нова година се празнува от 13 до 15 април

 Угади, филипинската Нова година, обикновено през март или април; на 

същия ден в Андхра Прадеш, Индия, отбелязват началото на лунната 

година

 21 март, начало на годината в бахайския календар



Нова година музика
 На празнична Нова година трябва задължително да е забавно. Нова година и коледна 

музика трябва да звучи, да се чува детски смях, да мирише вкусно в къщата. И каква е 
новата музика?Красивата музика от Нова година може да бъде без думи и с думи, 
глупави и спокойни, местни и чуждестранни. Основното нещо е какво настроение носи 
слушане на определена песен.Съгласен съм, че нито един празник не може да мине без 
съответния тематичен музикален съпровод. Където и да срещнете Нова година, 
навсякъде ще бъдете придружени от песента на Нова година.За празнуване на Нова 
година в работата или в кръга на приятелите ще се радват весели и ветрови композиции. 
За домашна почивка по-спокойна музика е по-подходяща. Ползата сега е много голям 
избор от музика и песни от Нова година и във всеки случай можете да вдигнете 
комбинациите си. Несъмнено има безсмъртни новогодишни хитове, например "Честита 
Нова Година", изпълнявана от АББА, а има просто обикновени песни, които поради 
обстоятелства са свързани с Нова година.Това се случва с музика от новогодишната 
реклама. Така известната мелодия, която звучи в рекламата на Coca-Cola в продължение 
на много години, символизира идването на зимата и идването на Нова година и 
коледните празници. И не само в нашата страна, но и на практика във всяка държава по 
света. Тази песен е преведена на много езици и мотивът й остава непроменен, а също 
така неизменно удоволства възрастни и деца, съобщавайки за появата на магическата 
нова порода.Що се отнася до новогодишната музика от филми, тя е различна във всяка 
страна. Имаме например песента "Ако нямаш леля" или песен за ремаркета, тя е 
свързана с известния филм "Нова година" "Иронията на съдбата или Светлината" и затова 
символизираНова година празник. В други страни това мнение не се споделя, тъй като те 
имат своя собствена Нова година музика от филми.Сега предлагаме да разгледаме кои 
песни са най-подходящи за празнуване на Нова година.



Едни от новогодишните домашни 

мелодии

 Песен на отец Фрост - проект Андрей Ковалев и Саша,Три бели коне -

песен от филма "Магьосниците«,Отново виелица - от филма Иронията на 

съдбата-2,Ако не е имало зима - (карикатура 

"Prostokvashino"),Новогодишен танц - Сергей Зверев и 

Фиджит,Новогодишната песен - Верка Сердучка,Тази Нова Година –

Приказка,Нова година – Ариана,Вечерта преди Коледа - Валери 

Меладзе,Малкото коледно дърво е студено през зимата,Нова Година –

Дискотека,В гората е родено коледно дърво,Нова година - Стас Пиеха и 

Павел,Ако нямате лели - песен от Иронията на съдбата,Кажи ми, Снежна 

Maiden, къде беше,Нова година - диско катастрофа,Нова година - Потап и 

Настя Каменски,Нова година – лъскава,Зимата - Стас Шуринс,Докато 

часовникът 12 бие,Нова Година - Двойка Нормален & Комедиен Клуб,О, 

студ, измръзване, не ме замрази - руски народ,Бялата зима - София 

Ротару,Пет минути - Людмила Гурченко



Благодаря за вниманието!


