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Нова година по света



Посрещане
Новата година е сред най – чаканите празници 

в цял свят. Също както Коледа, така и 
посрещането на Новата година е свързано с  
интересни традиции и обичаи. Новогодишната 
нощ се празнува в различни часове или дати, в 
зависивот от часовата зона.



България 
В България настъпването на Новата година се 

посреща с много фойерверки, шампанско, дунавското 
хоро и химна на държавата. Важно място на трапезата 
заемат ястиятя: капама, която е приготвена в глинен 
съд, баница с късмети, питка, баклава и др. 
Сурвакането е част от българските традиции. То се 
извършва още на първия ден от новата година и е 
възприето като древен народен обичай, който носи 
здраве и благополучие на дома. 



Изпълнение на националния химн

С настъпването но новогодишната нощ,
след изнасянето на президентската реч се 
изпълнява националния химн на България.



,,Нова година” в изпълнение на 
Васил Найденов и Богдана 

Карадочева
Камбанен звън вали и пламват рой звезди,
празничната нощ свети от обич.
Здраве и живот, изобилен плод,
слънчево небе чакаме от теб.

Нова годино, нова годино, добре си дошла.
Нова годино, нова годино, с узрели жита.
За много години, за много години си 
пожелай.
Много години, здрави и мирни, за теб роден 
край.

Наздравици валят, светъл мирен път,
цялата земя си пожелава.
Здраве и живот, изобилен плод,
слънчево небе чакаме от теб.

Нова годино...



Франция

Във Франция новогодишната вечер се нарича 
La Saint-Sylvestre, защото това е празникът на 
светеца. Френското меню включва гъши черен 
дроб, стриди, шампанско и традиционен 
сладкиш бюш. С настъпването на полунощ 
французите се поздравяват с ,,Bonne année et 
bonne santé”, което значи ,,Честита Нова Година 
и добро здраве”.



Испания
Новогодишната вечер и Старата нощ Nochе Vieja се празнува с 

приятели. Хора излизат по площадите и чакат да удари 12 ч., за да 
се наслядят на зрелищната заря. Интересен обичай за късмет през 
новата година са гроздовите зърна точно преди полунощ. В 
последните 36 секунди, на фона на камбанен звън от часовника на 
Puerta del Sol в Мадрид, се  отброява всяка 3 секунда. Испанците 
трябва да изядат 12 гроздови зърна. Трапезата им в тази нощ e 
изпълнена с риба и морски дарове, сладкиши - бисквити с ким, 
торти, бадемово кюспе и вино.



Бразилия
В Бразилия Нова година се посреща на плажа. Всички 

са облечени в бяло и носят бели цветя, с които даряват 
богинята на морето. Празникът продължава с пищни 
фойерверки, които придават вълшебство на нощта. 
Основното традиционно ястие за празника е 
фейджорда. 



САЩ 

Подаряването на целувка в полунощ в Америка произхожда 
от маскарада - традиция, която идва от миналото. Според нея, 
маските символизират злите духове от старата година, а 
целувката представлява пречистване през новата година. В 
САЩ много общности  гледат на гъбите и на черния боб като на 
символи за щастие и поради това се считат за традиционна 
новогодишна вечеря на трапезата.



Индия

В Индия има 8 дати, на които се отбелязва 
Новата година. Старо поверие казва, че 
непременно трябва да се сдъвчат листа от 
дърво ним-ним, за да защитават човека от 
болести и беди и му осигуряват сладък живот.



Австралия
В разгара на горещия сезон местните хората отиват на плажа, за 

да празнуват Нова година. В полунощ започва грандиозното шоу 
"Парад на светлините" в град Сидни, пред най-емблематичната 
сграда в Австралия-операта, което модерно чудо е в списъка на 
ЮНЕСКО. Основните ястия присъстващи на трапезата за Нова 
година в Австралия са морските дарове и специалитети от 
кенкуру.



Известни новогодишни песни 

Въпреки че всички страни по света имат различни обичаи, 
традиции и ястия за новогодишната нощ, това което ги обединява 
е музиката. Световно известни песни са: “Jingle bells” и “Let it 
snow”. Ето и тяхната история. Джингъл бел се е родила през 1850 
г. в град Медфорд,  щата Масачузетс. Син на пастор отишъл на 
гости в пансион за девици. Учителката по пиано казала, че й 
напомня за звън на звънците на конен впpяг. И понеже по 
yлицата, където живеела госпожата се пpовеждали зимни гонки c 
шейни, започнали да оформят текста на песента. Песента се пее от 
името на младеж, който се вози с шейна. И тъй като конят бил 
немощен, шейната се обръща. Но вместо да хленчи и да се 
оплаква, младежът не се отчайва. Той ни препоръчва да вземем 
момите докато земята е бяла, да пеем тази песен за шейната, да 
впрегнем един кон, да размахаме камшика и да поем нещата в 
свой ръце.



Зимната песен Лет ит сноу е написана в горещ юлски ден през 1945 г. в 
Калифорния. Поетът и композиторът работели в офиса, когато единият 
предложил да отидат на плаж, за да се освежат. Композиторът попитал: “Защо 
да не напишем зимна песничка?” Тогава поетът напечатал на пишещата 
машина: “Навън времето е ужасно, но огънят е толкова приятен, и тъй като 
няма къде да отидем, нека вали сняг, нека вали сняг, нека вали сняг”. Сигурно 
и нашата българска песен “Новогодишна песен” по текст на Леда Милева и 
композитора Петър Ступел си има своята красива история. Тя ни потопява в 
истинката снежна вечер, в очакване на новото, по-доброто, което да излезе не 
от коша на Дядо Мраз, а от сърцата на хората.  

Снежинки, растилайте
Чергите меки
Над друми широки и тесни 
пътеки-
Че тая нощ във късен час
При нас ще дойде Дядо 
Мраз 

Звездици небесни,
Огрейте отгоре
Горите, полята 
И равните двори-
Че тая нощ във късен час 
При нас ще дойде Дядо 
Мраз Дечица, да пеем

Най-весели песни,
Елхата ни хубава
Нека да блесне-
Че с кош подаръци за нас
Пристига вече Дядо Мраз



Нека бъде благословена Новата 
2022 г. за всички хора по света!


