Сдружение

За контакти:

„Келтско наследство“

В Бургас
Сурен Исраилян, GSM: 0878 562556,
блог: celtic-club.blog, Facebook: Сурен Исраилян

В Келтски клуб „Армуда“
с.Сакарци, общ.Тополовград, обл.Хасково
Галина Симова: GSM: 0885 773054,
Facebook: Galina Simova

В София
Кирил Цветков: GSM: 0893 989319,
Facebook: Kiril Tzvetkov

Свържете се с нас и чрез
електронна поща: info@celtic-society.com
сайт: http://celtic-society.com/
Facebook: Сдружение Келтско наследство

Как да стигнете до клуба:
Тополовград
Хлябово
Сакарци
Българска
поляна

Харманли

42.0454756E
26.2885524N

Помогнете на
нашата
кампания

По пътя
на келтите
повече информация:
http://celtic-club.blog

СНЦ „Келтско наследство“ е регистрирано през 2009г. Членовете на
сдружението (редовни и почетни) са физически лица от България,
Великобритания, Ирландия, Франция и Русия. Сдружението има свой клуб –
Келтски клуб „Армуда“, намиращ се в с.Сакарци.
Основна ни цел е популяризиране на келтската култура чрез:
 организиране на келтски празници и фестивали в цялата страна,
 провеждане на келтски работилници с образователен характер
 възстановка на традиционни келтски игри и занаяти
За повече от 10 години сме провели над 50 келтски празника в своя клуб, както
и няколко събития на открито:
- в Мъглиж: „Келти в долината на тракийските царе“ –2019г.
- в Тополовград и с.Хлябово: Дни на келтските спортове /2015-2017/, Празник
„Пътуване във времето“ /2019/
- в Бургас: Келтски празници в Акве Калиде /2019/, Вечер на келтската култура в
Етнографския музей /2020/
Партньор на организацията е СНЦ в обществена полза „Сдружение Ценности“,
регистрирано в Бургас през 2017г.
Сдружение „Келтско наследство“ поддържа контакти с организаторите на
“Keltenfest” в гр.Шварценбах /Австрия/ и „Celtic Festivalul Transilvania” в гр.Беклян
/Румъния/

Какво знаем за келтите?
Келтите са индоевропейски племена, които от 12-10 в. пр. н.е. обитават Европа.
Около 5-3 век пр.н.е., тоест преди 25 века, те са били най-голямата общност в
цяла Европа, съставена от няколкостотин племена, обитавали територии от
днешна Ирландия на изток до днешна Турция. Практически всеки европеец,
както и вие, може да имате капчица келтска кръв.
Келтската култура през вековете се смесвала с други народи, затова днес
откриваме традиционни за нас предмети, например хромел и гайда във
Великобритания, правим мед от магарешки бодил в България и Шотландия,
боядисваме яйцата с мъх и билки у нас и в Ирландия.
Исторически келтите никога не са били една държава и по време на Римската
империя постепенно са били покорени и почти изтребени. Днешните им
потомци са много повече от населението на България и живеят както в Европа,
най-вече в Ирландия, Великобритания и Франция, така и в САЩ, Канада,
Аржентина и Австралия. Приема се, че хората, които имат келтски и ирландски
корени, са над 74 милиона!
Съвременният келтски език условно се дели на две групи: галски/Gaulish, който
е говорим във Франция (най-вече в Бретан), Великобритания (Уелс и графство
Корнуол) и гелски/Gaelic, който се използва в Ирландия, Шотландия, в някои
общности в САЩ, Австралия, Канада и Аржентина.
Келтите са боядисвали косите си, открили сапуна, изобретили плуга и косата за
косене. Римляните копирали много неща от военната екипировка на келтите,
като например: ризници, шлемове, къси мечове. Дори прочутата от филмите
отбранителна стена от щитовете /отстрани и отгоре/ при нападението на
войската е копирана от галите, които я наричали „testudo“.
Келтите са изобретили военните колесници,
наричани карос, от която произхожда българската
дума „каруца“. Те са строили големи градове,
наричани цитадели/citadel. Част от римските
пътища са били правени върху келтските.
Келтското общество се деляло на три групи:
 вождът и аристократите,
 съсловията на друидите
 занаятчиите и свободните
хора, които били и воини.

На територията на днешна България келтите са били поне три пъти, но найдълго те са живели тук от 279 до 211 г. пр.н.е., създавайки своето царство със
столица Тиле по времето на Одриското и Гетското царство в Тракия.
Информацията за тази келтска държава е оскъдна, но се предполага, че тя
включвала земите на днешна България - ние с Вас в момента се намираме на
древна келтска земя.
Днес празниците на келтите се отбелязват в целия свят, в нашия клуб „Армуда“
ние го правим от 2009 г. и нямаме намерение да спираме!
Главните келтски празници са осем: четири от тях са свързани с лятното и
зимното слънцестоене, съответно Лита/Litha, около 21 юни и Юл/Yule, около
21 декември, както и с пролетно и есенно равноденствие, съответно
Остара/Ostara, 21 март и Мейбон/Mabon, 21 септември. Най-главният летен
празник е Белтен/Beltaine на 1 май, на 1 февруари се празнува Имболг/Imbolc
или празникът на Света Бриджит, летният житен празник е Лунаса/Lugnassadh
– на 1 август, а келтската Нова година е Сауин/Samhain /прототип на Хелоуин/
на 31 октомври.
Денят при келтите започва през нощта, „когато се стъмни“, а датите на
празниците не са били фиксирани поради многото часови зони на различни
келтски народи. Всеки празник се е ръководил от друид.
Храната на келтите е била разнообразна, въпреки че не са ни оставили
готварски книги. Знаем, че те са ядели много боб, житни култури, свинско,
говеждо, овнешко и … кучешко месо. Те пиели много бира, медовина, както и
вино и са изграждали собствените си лозя, от които започнала цялата френска
винена традиция.
За игрите им знаем малко, но повечето от тях са били използвани за
тренировки на воините. Интересен факт: по време на всеки празник мъжете са
се мерили със специални колани за оптимално тегло на воина. Ако коланът не
се закопчавал, тоест воинът е бил дебел, се плащали парични глоби.
Друидът е бил най-образованият човек при келтите, защото се учил около 20
години. Той не само изпълнявал функциите на свещеник, но и бил съветник на
вожда, лечител и учител на народа си. Друидът Дивитиак е имал няколко
лични срещи с Цезар. Знае се, че друидите обаче били научили учението за
безсмъртието на душата от северните тракийски племена - гетите.

Сдружението предлага своите услуги за организиране на:
келтски празници и фестивали

тиймбилдинги

работилници тип „уъркшоп“
други събития: келтска нова година, келтски
спортове, келтски детски празници.

