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Едно талантливо,
умно, трудолюбиво и
много чувствително
момиче провокира от
известно време пре-
дставите ми за съв-
ременния млад чо-
век. За рано форми-
ращия се мироглед, за
философските му
размисли и още юно-
шеските вълнения и
пристрастия, за оне-
зи дълбоки и не тол-
кова, преживявания и
разочарования, при-
същи на младата му
възраст…

Много въпроси, ко-
ито поражда една
малка, почти джобен
формат книжка / с ху-
дожествено оформ-
ление доста странно
и почти неприемливо
за мен, непредубеде-
ния обикновен чита-
тел/, съдържаща око-
ло 50 лирични творби,
написани от Росица
Траянова – младата
балчишка писателка,
която преди 7-8 месе-
ца толкова приятно ни
изненада с романа
„Химера за живот”.
Сега първата и пое-
тична книжка носи
скромното заглавие
„Шепот”.

Един  вълнуващ
шепот на човек, на
момиче с изненад-
ващо дълбока ду-
шевност,  в  която
доминира почти де-
т ското,  чистото,
н е о б р ем ен е н о т о
съзнание.

„Но ако детското
във мен умре, тогава
колко аз ще стру-
вам?”

Свободолюбието,
волността, стреме-
жът към ограничения
и освобождаване от
догми са определящи
за живота в опреде-
лена възраст.

„Да избягам отвъд и
на воля свободно да
тичам.”

Душевност, в която

Îïèò çà àíàëèç

господства надежда-
та, вярата в доброто,
ведрият оптимизъм:

„Една врата днес
ми се затвори.

Нищо. Има и дру-
ги. Все някоя ще се
отвори.”

Но има и съмнения,
разочарования, раз-
мисли и младежки
трепет за любовта, за
междуличностните
отношения, за верно-
стта и приятелство-
то, за толкова още
много важни неща, за
нюанси в съществу-
ването, без които жи-
вотът е скучен. И не
само това – Роси
Траянова дава поети-
чен израз на общочо-
вешки проблеми и
вълнения, пред които
се изправя съвремен-
ният млад човек.

„Вървях и питах се:
Как? Кога? Къде?”
Всяка страничка от

скромната малка
книжка с дребен
шрифт носи изненада
с разнообразието от
мисли, чувства, раз-
мишления, понякога
твърде зрели.

„Бетон от пясъка се
прави, живот от цели

се гради.”
Изненадва с ориги-

налните метафори и
символи, с богатата
изобразителност, по-
стигната с малко ду-
ми, особено сполуч-
ливо използваните
сравнения и аналогия
с природата. Едни
широко отворени се-
тива са видели пре-
лестта на зимния
пейзаж /”Приказка
от лед”/, чули са пе-
сента на луната и
пригласящите и зве-
зди, усетили са кра-
сотата на пролетта и
есента, на цветята,
на пясъка…

След изкушението
да публикува част от
поетичните си творби,
Роси пише своя втори
роман, има идея и за
трети. Ще учи драма-
тургия, навярно. Както
казва сама в свое сти-
хотворение „Обърква-
ция голяма”. Според
мен просто сериозна
заявка за един изгря-
ващ литературен та-
лант.

Вярвам в успеха ти,
Роси!

Мария
АНДРЕЕВА

Преди няколко дни
минах по малката
уличка „Емона”, на-
мираща се зад кар-
тинната галерия. На
къщата на ъгъла с №
8 на втория етаж се
вееше българският
национален флаг. По
разположението на
цветовете на знаме-
то излиза , че сме
във война с някоя
държава.  Вечерта

Íå ïðåäèçâèêâàé ñúäáàòà!
слушах новините,
сутринта – също, но
не чух някой да ни е
обявил война. Щом
няма такова съобще-
ние, при това поло-
жение на флага, си-
гурно собствениците
воюват с някого от
съседите. Или може
би да обърнат внима-
ние на минаващите,
за да прочетат отда-
вна стоящата обява

зад веещия се флаг,
че етажът се прода-
ва. А може би в бър-
зането си са поста-
вили флага обратно –
с червения цвят от-
горе. Случват се та-
кива грешки. Дано
прочетат за допусна-
тата грешка и поста-
вят флага с белия
цвят отгоре, както е
прието и редно.

Мильо ЙОЧЕВ

По проекта „Ние иг-
раем и учим заедно „
На оперативна програ-
ма Развитие на чове-
шките ресурси”, Схе-
ма за предоставяне на
безвъзмездна финан-
сова помощ:
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„ Интеграция на деца-
та и учениците от етни-
ческите малцинства в
образователната сис-
тема”се изпълняват
дейности, които до-
принасят за интегрира-
нето на 144 деца, за
които българският
език не е майчин, за
повишаване  на само-
чувствието им и за пре-
одоляване на социал-
ната им изолация.По-
добряването на соци-
ално-психологическия
климат в детските гра-
дини се осъществи с
участието на 330 деца
при изучаване на тра-
дициите,отбелязване
на празниците,опозна-
ване на родния
край,наблюдение на
природата,участие в

екскурзии, спортни
състезания, конкурси
за новогодишни ри-
сунки, сурвачки, про-
летни картички, шаре-
ни яйца, където децата
получиха награди спо-
ред своите изяви и спо-
собности, без разлика
на техния пол, етнос,
социален произход.

Описание на дейно-
стите: Недоброто вла-
деене на български
език от децата от етни-
ческите малцинства е
предпоставка за труд-
ности при общуване-
то и усвояването на
учебното съдържание
в първи клас.Обуче-
нието по български
език  и математика сти-
мулират желанието за
езиково развитие.По
проекта се открити
групи по български
език и математика в
четирите детски гради-
ни, в които взимат  ак-
тивно участие всички
144 деца от ромски
произход  целева гру-
па по проекта.

Ïðîåêò “Íèå èãðàåì è ó÷èì çàåäíî”
Групите се сформи-

рани както следва:
- ЦДГ №1 „Здра-

вец”, гр.Балчик  в де-
тската градина се
сформирани 3 групи
по български език и 1
група по математика, в
които участват 36 де-
ца;

- ОДЗ №2 „ Знаме на
мира”, гр. Балчик - в
детската градина са
сформирани 6 групи
по български език и 2
групи по математика,
в които участват 48
деца;

- ЦДГ №3 „ Чайка”
гр. Балчик  в детската
градина са сформира-
ни 1 група по българ-
ски език и 1 група по
математика;

- ЦДГ „Първи юни”,
с. Оброчище,
общ.Балчик в детска-
та градина са сформи-
рани 3 групи по бъл-
гарски език и 1 група
по математика , в кои-
то участват 49 деца.

Адаптация на децата в
детските градини, за

които българският език
не е майчин чрез орга-
низиране на съвместни
посещения на музеи,
екскурзии, новогоди-
шен празник, спортен
празник, конкурси.

За осъществяване
адаптация на децата в
детските градини, за
които българският
език не е майчин са
организирани съвмес-
тни посещения на етно-
графската къща и му-
зей в гр.Балчик,прове-
доха се великденски
тържества, посещение
на театрални спектакли
от Държавен  куклен
театър „Дора Габе” гр.
Добрич, проведени са
конкурси за новогоди-
шни рисунки, сурвач-
ки, пролетни картички
и шарено яйце, прове-
дени са празници
свързани с културната
индентичност на деца-
та  български ромски
и мюсюлмански, нап-
рави се екскурзия до
Ботаническата градина
и дворец  в гр. Балчик.

Посещение на музей и етнографска къща.Децата се запознаха с историята на нашия край и
историческите  находки в нашия град.

В програмата “Аз знам и мога” участваха 144 деца от ромски произход от Балчик и с. Оброчище,
които бяха интегрирани към социалния живот на детските градини чрез усилията на над 15 учители.




