
ДЕВЕТИ ФЕСТИВАЛ НА ЖИТЕНАТА ПИТКА 

Винаги, когато бързаме  да си отчупим от горещата коричка на 
хляба, се сещаме за бабите си и как разказват приказката за Житената 
питка,  както безценният писател Ангел Каралийчев го е направил. 

Онази питка, дето си изтръскала въгленчетата от гърба, излязлa 
от къщата, търкулнала се по мостчето, изкачила калдъръма и 
тръгнала да обиколи нивата, да види къде се е родила, да си пошепне 
на таен език със зрънцата, останали на полето да чакат своя ред, за да 
се родят на хляб. И чак тогава Житената питка бързала да се върне 
обратно,  по-топла и по-мека, че да я има завинаги в нашите спомени и 
традиции.  

 
Дойде ред  Житената питка да обиколи   Стражишките ниви…. 

 
В културния календар за 2020г. Фестивалът е плануван на 

Международния ден на хляба и прехраната 16.октомври. 
 Предвид епидемиологичната обстановка тази година фестивалът ще 

придобие нова концепция. Житената питка ще се търкулне по нивите в 
общината и ще посети всички участници от 16 до 30 октомври. Културните 
събития, част от фестивала ще се проведат в населените места в общината 
с участието на читалища, пенсионерски клубове, кметства, детски градини 
и училища в община Стражица. 

 Ще покажем великолепното съчетание от живописна природа и 
уникално културно наследство, защото храната е не само жизнена 
потребност, месенето на обредните пити е и свещен ритуал, белег на 
определено историческо развитие и светоглед, етнически и културен 
маркер, който наред с празниците и носиите, определя и спецификата на 
различните етнографски и етнически групи население.  

Фестивалът ще запази конкурсния си характер и журито ще оцени 
цялостното представяне, пресъздадените обичаи, кулинарните шедьоври 
на участниците. Участията ще бъдат заснети и разпространени чрез 
социалните мрежи.  

Нека отново докажем, че „Никой не е по-голям от хляба” и въпреки 
ситуацията ще спазим  изконните традиции, свързани със замесването на 
обредни хлябове.  Ще възродим обичаите свързани с  Житената питка, а тя 
ще ни свърже с неугасващата българска традиция, ще посее зрънцето 
надежда за добри бъдни дни, здраве и сили за успех.  
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