


Навсякъде по света, приготовленията за посрещане на 

първия ден от новата година са вълнуващи и пищни. 

Свързани с ритуали и тържествена украса. 

И все пак, всяка страна има свои традиции в 

подготовката за Новогодишната нощ. 

Ето и някои факти:



Новата година посрещат първо 

островите в южната част на Тихия 

океан, следвани от Нова Зеландия и 

Австралия. Повече от 1.5 милиона души 

присъстват на пищните спектакли с 

много фойерверки, които осветяват 

небето.



На Нова година във всяка японска къща се

появяват три клонки – бамбукова, за да пораснат

бързо децата, сливова, за да имат добри

помощници стопаните на дома, и борови, за да

живеят дълго всички членове на семейството.

Забранено е да се произнасят думи, които са

свързани с определени животни – лисица, дракон,

тигър и змия.

В Япония Нова година се празнува една

седмица, която е известна като Златната

седмица. В полунощ японците започват да се

смеят, тъй като вярват, че смехът ще им донесе

късмет през Новата година. На първи януари се

посещава храм, в който камбаната се бие сто и

осем пъти. С всеки удар според японците

изчезва всичко лошо, което се е случило през

изминалата година, за да не се повтаря през

Новата година. В домовете на видно място се

поставят оризови питки, върху които се поставят

няколко мандарини, които символизират

щастие, здраве и дълголетие.



За китайската Нова година на входната 
врата трябва да виси нещо червено, 

защото този цвят е символ на късмета и 
щастието. По време на новогодишната 

нощ всички ножове в къщата се скриват, 
за да не си “отреже” някой късмета. В 
преддверието на празника китайците 
разплащат дълговете си, непременно 

купуват нова дреха, приготвят дарове за 
духовете. На трапезата има нарциси. 
Съвременната Нова година в Китай е 

много красива. На многохилядните 
процесии се запалват безброй фенери с 
формата на 12-те животни от зодиака. С 

фенерите китайците вярват, че 
осветяват пътя си през новата година, а 

за да отблъснат лошите духове те се 
въоръжават с хлопки и вдигат колкото се 

може повече шум.



В Англия до полунощ езиците на всички 

камбани са обвити със слама, а старата 

година се изгаря във вид на кукла, заедно с 

всички непотребни вещи и стари лодки. 

Над външните врати се поставят елхови 

клонки, под които хората се целуват. 

Когато удари 12-я час, най-старият отваря 

широко вратите, за да си отиде старата и 

да влезе новата година. На трапезата има 

печена пуйка с кестени, суджуци, печени 

картофи, брюкселско зеле, пудинг със 

сливи. В семейството ще има успехи, ако 

пръв прекрачи прага чернокос човек. Има 

големи организирани фойерверки -

особено около огромното виенско колело 

край Темза, наречено "Окото на Лондон".



В Германия Новогодишната вечер не минава 

без фондю, пунш и ракети. Традиция е да 

се подаряват розови марципанови прасенца 

и да се лее олово, като се правят гадания за 

бъдещето. Германците имат традиция да 

поставят на трапезата 12 глави лук, за всеки 

месец по една, и посоляват "брадите им". 

Лукът, който овлажни солта, подсказва, 

че съответният месец ще бъде дъждовен.



Интересен обичай по време на 
празничната новогодишна нощ е „Грозде 

за късмет“. Това е стара испанска 
традиция, при която се хапват 12 грозда, 
в последните 12 секунди преди новата 
година. Когато камбаните започнат да 

бият, трябва да се изяжда по 1 грозд на 
всеки удар, което си е доста трудна 
задача. Ако успеете да изядете и 12 

грозда, това Ви обещава 12 щастливи 
месеца през новата година. 

След като камбаната е ударила и последния 
си звън, небето над страната се изпълва 

с фойерверки, светлини и конфети. 
Всичко това подкрепено с разсмени хора 
и хубава испанска музика превръща Нова 
година в Испания  в едно изключително 

весело и незабравимо преживяване



В Италия дълго време се е смятало за 

задължително в навечерието на Нова година 

да се изхвърлят старите мебели през 

прозореца и да се заменят с нови. Това обаче 

днес е доста рисковано и вече са са измислени 

по-безопасни начини за веселие. 

Традициите повеляват всеки член на 

семейството да постави на перваза запалена 

свещ и монети за щастие. За да привлекат 

късмета, жени и мъже надяват червено бельо.



Който реши да прекара Новата година 

във Франция, не бива в никакъв 

случай да очаква буйни празненства и 

пъстри фойерверки. В повечето 

райони на страната новогодишната 

нощ преминава сравнително кротко. 

Много от французите просто се 

срещат с приятели или роднини на 

вечеря, набляга се на висшата 

кулинария и шампанското. 

Французите имат разнообразни 

новогодишни обичаи. Един от най-

старите е първата жена, която налее в 

празничната нощ вода от извора, да 

остави там франзела хляб, втората я 

взема и оставя своя и така всички 

домакини в селото си разменят хляб.



Безспорно най-шумно посрещат Нова 

година в Гърция. От 10 часа вечерта 

се чука по вратите и се вдига шум със 

звънчета и свирки. В Гърция по 

Нова година се залага на игрите - на карти 

или на зарове, или пък в казиното. Който 

спечели, трябва да е щастлив през цялата 

година. А който загуби, може поне да се 

надява на щастие в любовта. Сред 

обичаите за последния ден от старата 

година е и почистването на камината и 

поставяне на ново дърво за късмет. 

Традицията в Гърция повелява също така 

да дадеш на колкото може повече деца 

дребни монети.



Новогодишните празненства в Турция 

следват традициите по целия свят – уютна 

вечеря със семейството и приятели, 

наслаждаване на приказната гледка на 

фойерверките, релаксираща почивка на 1-

ви януари... На трапезата се сервира 

агнешко с много подправки, пуйка, пилаф 

от булгур, турски питки (пиде), баклава, 

кейк с кестени, локум. Турците имат 

множество суеверия, свързани с добрия и 

лошия късмет. В полунощ на Нова година 

те отключват вратата си и поръсват сол 

отвън, за да прогонят лошия късмет. Смята 

се, че нарът носи късмет и, опакован 

добре, може да бъде истински 

новогодишен подарък.



Задължителна традиция за всяко 

американско семейство е атрактивната 

декорация на дома, и на двора с 

коледно - новогодишна символика. 

Обикновено в украсяването вземат 

участие всички членове на семейството. 

Традиционното ястие на Нова година е 

Скачащият Джон – ястие от бобчета. 

Според старинно поверие, ако ядете 

такива бобчета на Новогодишната 

вечеря, късметът и успехът ще бъдат с 

вас през цялата година.

В ястието с бобчетата често се хвърля 

монета и в чиято чиния се окаже тя, той 

ще бъде най-голям късметлия през 

следващата година.



Там имат специална кристална чаша, която 

пълнят с вода в новогодишната нощ. Щом 

удари 12 часът, хората плисват течността 

през прозореца като знак, че старата година 

си е отишла успешно и те очакват новата да 

бъде така чиста и прозрачна като водата.

В Мексико в стаята, където са гостите, окачват 

обемист глинен съд, изрисуван с чудовища 

и зверове и пълен с разни лакомства. После 

подред на всеки завързват очите с кърпа и 

му дават пръчка. Този, който успее с нея да 

счупи съда, ще бъде особено щастлив през 

настъпващата година.

Нова година в Бразилия се празнува 

задължително в бели одежди. Цветът на 

мира, на чистотата и на невинността 

гарантира успешния старт в новата година.



В България е потупването по 

гърба - сурвакането е част от 

празнуването на Новата 

година - и на него се разчита 

да донесе здраве и богатство. 

Децата сурвакари обикалят от 

къща на къща и пожелават на 

обитателите здрава, 

щастлива, плодородна и 

богата нова година. Насреща 

получават малки подаръчета 

като бонбони, сладкиши, 

плодове или дребни суми. 



Навсякъде по света началото на Новата година е весел 

празник. Всеки един човед оставя зад гърба си 

несбъднатите мечти и създава нови. Всеки народ в 

продължение на векове е създавал, предавал от 

поколение на поколение новогодишните си традиции и 

поверия. Ето защо те са толкова разнообразни, но са 

обединени в едно: вечната човешка надежда, че Новата 

година непременно ще бъде по-щастлива от старата.




