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There are no translations available.

  

Нікопольський ярмарок

  

  

  

УВАГА! АНОНС!

  

Відродимо Нікопольський ярмарок разом!

  

26 червня 2013 року у Нікопольському економічному університеті відбудеться
науково-практичний семінар, присвячений питанню відродження та розвитку
Нікопольського ярмарку. Як відомо, у другій половині ХІХ століття наше місто було відоме
своєю ярмарочною торгівлею на всю Російську імперію. Прийшов час відродити славні
традиції та доповнити їх новими, заради залучення до Нікополя туристів і процвітання
нашого міста.

  

Провести Нікопольський ярмарок плануємо у вересні на честь дня народження нашого
міста.

  

Майстри-умільці, творчі нікопольці, всі, хто бажає прийняти участь у цьому заході,
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приходьте на науково-практичний семінар, який відбудеться 26 червня о 10:00 в
приміщенні НЕУ (вул. Запорізька, 31).

  

Оргкомітет: Громадська рада при міському голові, ГМО «Ініціатива», БІЦ «Слово», СО
«Пласт», ГО «Нікополь-Аrt».

  

.

  

  

.

  

Традиції Нікопольських ярмарок відроджуються

  

Час невпинно рухається вперед, але, як добре відомо, все нове  - це добре забуте старе.
В тяжкі 90-ті роки у сусідніх Росії та Польщі вперше виникли  ініціативні рухи, які ставили
своєю метою відродження старовинних народних промислів і ярмарочних традицій. По
мірі розростання масштабів відродженних ярмарок сама по собі виникла думка про
модернізацію подібних заходів у відповідності до вимог та можливості сучасного часу. В
результаті деякі з них вже перетворились у справжні регіональні інвестиційні форуми,
участь в яких приймає широкий спектр вітчизняних і закордонних виробників (від
самодіяльних майстрів до поважних торгових фірм), заключаються великі контракти,
залучаються додаткові кошти для розвитку економіки міст і цілих регіонів. Не виключено,
що й ярмарки, які відроджуються у нашому місті, у недалекому майбутньому послужать
додатковим поштовхом розвитку Нікополя та Нікопольщини. У всякому разі, їх колишні
славні традиції зобов'язують до цього... читати далі

  

.
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.

  

Микитинський ярмарок

  

  

Нікопольський ярмарок проводився чотири рази на рік: Благовіщенський (у квітні),
Вознесенський (у червні), Успенський (у серпні), Дмитрівський (у жовтні). Найбільш
великим та популярним був, звичайно, осінній Дмитровський ярмарок. До того часу
селяни закінчували збір врожаю, вирощування для продажу товарної худоби та птиці,
закінчували основні господарські роботи. Ярмарок перетворювався на свято врожаю та
достатку. На ярмарок приїздило багато народу: купці з Олександрівська, Кривого Рогу,
Херсона, Одеси та багатьох інших міст Придніпров'я, а також торговці і селяни із далеких
та ближніх повітів, губерній... читати далі

  

.

  

  

  

  

.
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У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове
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