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1. Документи, 
регламентиращи 
етническата интеграция

Институционална рамка 
за процеса на интеграция на ромите

1.1. Институционална 
рамка на национално ниво

Институции без управленски функции 
Национален съвет за сътрудничество по етничес-

ките и интеграцион ните въпроси към Министерския 
съвет – http://www .nccedi .government .bg/

Националният съвет за сътрудничество по етни-
ческите и интеграцион ните въпроси към Министер-
ския съвет е координиращ и консултативен орган, кой-
то подпомага Министерския съвет в разработването и 
провеждането на държавната политика по етнически-
те и интеграцион ните въпроси .

Националният съвет съдейства за сътрудничест-
вото, осъществява координацията и провежда общест-
вени консултации между държавните органи и юриди-
ческите лица с нестопанска цел на български граждани, 
принадлежащи към етнически малцинства, и други 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които 
работят в област та на междуетническите отношения 
и защитата на правата на човека .

С ПМС 276/2013 г . са приети изменения и допълне-
ния на Правилника за устройството и дейност та на 
Националния съвет за сътрудничество по етнически-
те и интеграцион ните въпроси към Министерския съ-
вет . Правилникът е публикуван на http://www .nccedi .
government .bg/page .php?category=103&id=2128 

Основните изменения и допълнения, относно инсти-
туционалната и административна рамка на дейност-
та по етническите въпроси, произтичащи от акта, са:
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 • НССЕИВ координира изпълнението и осъществява 
текущ мониторинг по отношение на Националната 
стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи 
на държавни органи в област та на междуетнически-
те отношения и защитата на правата на български 
граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

 • Работата на НССЕИВ, свързана с формирането, про-
веждането и мониторинга по изпълнението на държав-
ната политика за равноправно интегриране на ромите 
в българското общество, се подпомага от Комисията 
за изпълнение на Националната стратегия на Републи-
ка България за интегриране на ромите (2012 – 2020) .
Комисията за изпълнение на Националната стра-

тегия на Република България за интегриране на роми-
те (2012 – 2020) има за цел:

 • да планира ресурсно обезпечени и интегрирани 
интервенции за изпълнение на политиката на ин-
теграция на ромите, определени в Националната 
стратегия на Република България за интегриране 
на ромите (2012 – 2020), на база цели и приоритети 
на ниво основни политики, здравеопазване, образо-
вание, социална политика и жилищна политика;

 • да подпомага, обсъжда и наблюдава изпълнението на 
заложените мерки и постигането на резултати по 
приоритетите на Националната стратегия на Репу-
блика България за интегриране на ромите (2012 – 2020);

 • да инициира и предлага промени в правната рамка, 
подкрепящи изпълнението на Националната стра-
тегия на Република България за интегриране на ро-
мите (2012 – 2020) .
Членове на Комисията от страна на институции-

те са ръководители на административни звена от съ-
ответните министерства . Представителят на Цен-
тралното координацион но звено в администрацията на 
Министерския съвет става член на Националния съвет 
и на Комисията по изпълнение на НСРБИР . Единият от 
заместник-председателите на Съвета, се излъчва от 
юридическите лица с нестопанска цел – на ротационен 
принцип измежду представените в Националния съвет 
различни етнически общности .
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Членството на юридическите лица с нестопанска 
цел е за срок 3 години . Организациите, които желаят, 
могат да прекратяват участието си в Националния 
съвет с писмено заявление до председателя на съвета, 
те могат да кандидатстват отново за представител-
ство в него не по-рано от една календарна година след 
датата на прекратяване на участието си .

Секретариатът на НССЕИВ:
 • изпълнява функциите на координираща структу-
ра на дейност та на административните струк-
тури на национално ниво във връзка с формулира-
нето, изпълнението, мониторинга и оценката на 
интеграцион ната политика;

 • оказва методическа подкрепа и координира дейност-
та на областните и общинските съвети по етниче-
ските и интеграцион ните въпроси;

 • е Национална контактна точка по Националната 
стратегия на Република България за интегриране на 
ромите (2012 – 2020) и осъществява мониторинга на 
мерките по изпълнение на политиката за равноправ-
но интегриране на ромите в българското общество 
и докладва на Националния съвет за напредъка .
Съгласно ПМС № 92/2011 г. за изменение и допъл-

нение на нормативни актове на Министерския съвет, 
обн. бр. 31/2011 г. на Държавен вестник, Националният 
съвет за сътрудничество по етническите и демограф-
ските въпроси се преобразува в Национален съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграцион ните 
въпроси (НССЕИВ).

Основните изменения и допълнения, относно инсти-
туционалната и административна рамка на дейност-
та по етническите въпроси, произтичащи от акта, са:

 • Националният съвет за сътрудничество по етни-
ческите и демографските въпроси се преобразува 
в Национален съвет за сътрудничество по етниче-
ските и интеграцион ните въпроси (НССЕИВ);

 • Представител на министъра по управление на сред-
ствата от Европейския съюз става член на съвета 
и на Комисията за интеграция на ромите към него;

 • Председателят на НССЕИВ поема функциите на На-
ционален координатор на Десетилетието на ром-
ското включване;
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 • НССЕИВ координира и контролира изпълнението и 
осъществява текущ мониторинг на Националния 
план за действие по инициативата „Десетилетие 
на ромското включване 2005 – 2015 г .“ и на ангажи-
ментите на всички държавни институции съобраз-
но функционалната им компетентност, свързани с 
Десетилетието на ромското включване;

 • Дейност та по етническите въпроси преминава от 
Министерството на труда и социалната политика 
към администрацията на Министерския съвет;

 • Секретар на НССЕИВ ще бъде държавен служител в 
администрацията на Министерския съвет;

 • Секретариатът на НССЕИВ, към досегашните си 
функции, ще осъществява и: подготовката, внасяне-
то и одобряването на позиции, анализи, доклади, ин-
формации и други документи в област та на етниче-
ските въпроси във връзка с участието на Република 
България в работата на институции, работни гру-
пи, комитети и форуми на Съвета на Европейския 
съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа, Ор-
ганизацията на обединените нации и др . и участие-
то в тях със свои представители (съгласно Поста-
новление № 85 на Министерския съвет от 2007 г . за 
координация по въпросите на Европейския съюз)

 • Численост та на секретариата на НССЕИВ се увели-
чава от 2 на 5 щата .
С Постановление № 92 от 7 април 2011 г . на Минис-

терския съвет дейност та по етническите въпроси пре-
минава в администрацията на Министерския съвет .

Институции с управленски функции
Министерство на образованието и науката

чрез Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на разви-
тието“, Център за образователна интеграция на децата и 
учениците от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ) и Регио-
нални инспекторати по образованието (РИО на МОН) .

Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на 
развитието“:

 ♦ Осигурява възможности за физическото, социално-
то и личностното развитие на децата чрез насър-
чаване разработването на училищни политики за 
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неформално обучение и развитието на училищната 
организацион на култура;
 ♦ Създава, поддържа и популяризира информацион-

на база в областите на: гражданското образование, 
здравното образование; образованието за устойчи-
во развитие; превенция на насилието чрез разра-
ботване на образователни програми и обучителни 
материали, събиране и внедряване на продукти и 
добри практики от реализирани проекти;
 ♦ Подпомага взаимодействието между образова-

телната, семейната, институционалната и соци-
алната среда;
 ♦ Осъществява дейности в област та на граждан-

ското образование, на здравното образование, на об-
разованието за устойчиво развитие и превенция на 
насилието чрез сътрудничество и партньорство 
между учители, родители, ученици и представители 
на външни за училището организации и институции;
 ♦ Изпълнява политиката в област та на извънклас-

ните и извънучилищните дейности;
 ♦ Участва в разработването на държавно образова-

телно изискване за извънкласни и извънучилищни 
дейности;
 ♦ Разработва стандарт за работа и функциониране 

на полуинтернатни групи и целодневна организация 
на учебния ден;
 ♦ Разработва и въвежда стандарт за психологиче-

ско обслужване на учениците и рамка за дейност та 
на психолозите в образованието и на педагогически-
те съветници;
 ♦ Подпомага изпълнението на програмите за сти-

мулиране на деца с изявени дарби;
 ♦ Подпомага осъществяването на държавната по-

литика за развитие на формите на образователна 
интеграция на деца и ученици със специални обра-
зователни потребности и с хронични заболявания в 
детски градини, училища и обслужващи звена;
 ♦ Изпълнява дейности, свързани с настаняването, 

обучението и възпитанието на ученици с девиант-
но поведение във възпитателните училища-интер-
нати и в социално-педагогическите интернати;
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 ♦ Подпомага изпълнението на политиката в област-
та на интеграцията на децата и учениците от ет-
ническите малцинства чрез осигуряване на еднакви 
образователни възможности за тях;
 ♦ Отговаря за прилагането на европейските изиск-

вания в област та на интеграцията на децата и уче-
ниците от семейства на мигранти;
 ♦ Отговаря за всички дейности, свързани с оценява-

не и одобряване на учебници и учебни помагала;
 ♦ Отговаря за осигуряването и разпространението 

на учебниците и учебните помагала, които са без-
платни за учениците;
 ♦ Отговаря за всички дейности, свързани с осигуря-

ване на документите за училищата, детските гра-
дини, обслужващите звена и институциите за про-
фесионално обучение;
 ♦ Отговаря за прилагането на нормативните ак-

тове, свързани с учебниците, учебните помагала и 
документите в системата на народната просвета;
 ♦ Подпомага дейност та по установяване 

автентичност та на документите, издавани от 
училищата;
 ♦ Участва в разработването и управлението на на-

ционални проекти и програми, свързани с оценяване, 
одобряване и разпространение на учебници, учебни 
помагала и учебна документация;
 ♦ Отговаря за изработването, актуализирането и 

прилагането на нормативните актове и на инди-
видуалните и общите административни актове, 
свързани с функционалната є компетентност;
 ♦ Участва в синхронизирането на националното за-

конодателство с актовете на Европейския съюз, 
свързани с функционалната є компетентност .
Център за образователна интеграция 
на децата 
и учениците от етническите малцинства
Административна структура, второстепен но зве-

но към МОН
Центърът за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) 
е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет 
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от 11 януари 2005 г . Самото създаване на Центъра е 
предшествано от приемането на Стратегия за образо-
вателна интеграция на децата и учениците от етни-
ческите малцинства, одобрена от министъра на обра-
зованието на 11 юни 2004 г .

ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането 
на правителствената политика по отношение на об-
разователните потребности на децата и учениците 
от етническите малцинства . Тази политика има за 
своя рамка Националната програма за развитие на учи-
лищното образование и предучилищното възпитание 
и подготовка 2006 – 2015 г . Програмата извежда като 
основна цел на системата равния достъп до качестве-
ното образование, като изрично отбелязва, че равният 
достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, 
а диференциране на грижата спрямо техните различни 
потребности“ . Това означава, че за „онези деца, които 
нямат равен старт, е необходимо да се полагат специ-
ални грижи с оглед тяхното пълноцен но участие в обра-
зователния процес“ .

Стратегията идентифицира проблемите пред об-
разователната интеграция и ги класифицира като 
общи и специфични за всяка етническа група . Тя извеж-
да три основни стратегически цели, към които ще бъде 
насочена и дейност та на Центъра през следващите 
три години .

Регионални инспекторати по образованието
Към регионалните инспекторати по образованието 

са назначени експерти по интеркултурно образование, 
които осъществяват контрол по осъществяване на по-
литиките за образователна интеграция на децата и 
учениците от етнически малцинства .

Министерство 
на труда и социалната политика

чрез дирекция „Жизнен стандарт, демографско разви-
тие, политики и стратегии“, дирекция „Политика за 
хората с увреждания, равни възможности и социални 
помощи“ и Дирекция „Социално включване“

Дирекция „Жизнен стандарт, демографско разви
тие, политики и стратегии“
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 ♦ Kоординира разработването, провеждането и 
осъществяването на мониторинг в област та на 
държавната политика по жизненото равнище и де-
мографското развитие; анализира, оценява и прогно-
зира равнището на доходите от труд, издръжката 
на живота и официалната линия на бедност;
 ♦ Извършва и участва в разработването на предва-

рителни, текущи и последващи оценки на въздейст-
вието на стратегически и програмни документи и 
нормативни актове, в т .ч . при въвеждането на меж-
дународни стандарти, в област та на жизненото 
равнище и демографското развитие;
 ♦ Участва в разработването, изпълнението и отчи-

тането на стратегии, планове, програми и проекти 
в област та на заплащането на труда и демограф-
ското развитие; координира, осъществява монито-
ринг и отчита изпълнението на Актуализираната 
Национална стратегия за демографско развитие на 
Република България 2012 – 2030 г . и на Национална-
та концепция за насърчаване на активния живот на 
възрастните хора 2012 – 2030 г .;
 ♦ Организира, координира и участва в разработва-

нето на стратегии, програми, планове за действие, 
проекти и доклади в област та на социалната иконо-
мика и извършва наблюдения и анализи на състояни-
ето, тенденциите и развитието на добри практики 
в тази област;
 ♦ Подпомага консултациите на министъра със соци-

алните партньори и с неправителствените организа-
ции в област та на жизненото равнище и демографско-
то развитие и организира и координира дейност та на 
Постоян ната комисия по доходи и жизнено равнище 
към Националния съвет за тристран но сътрудни-
чество; координира дейност та по договаряне на ми-
нималните осигурителни доходи по основни икономи-
чески дейности и квалификацион ни групи професии;
 ♦ Участва в разработването, изпълнението и коор-

динирането на международни проекти и програми, 
отнасящи се до демографското развитие;
 ♦ Участва в подготовката на позиции, анализи, док-

лади, информации и други документи в област та на 
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демографското развитие във връзка с участието на 
Република България в работата на институциите, 
работни групи, комитети и форуми на Съвета на 
Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета 
на Европа, Организацията на обединените нации и 
др . и участва в тях със свои представители;
 ♦ Изготвя доклади и анализи в област та на жизне-

ното равнище и демографското развитие, поддър-
жа бази дан ни от статистическа, социологическа и 
административна информация в сферата на труда 
и социалната политика и изготвя периодичен бюле-
тин „Доходи и жизнено равнище“;
 ♦ В област та на планирането, мониторинга и оцен-

ката на дейност та на министерството:
а) координира съставянето, актуализирането, от-

читането и оценката на изпълнението на стратегиче-
ския и оперативния план на министерството;

б) идентифицира рисковете пред изпълнението на 
стратегическите цели и приоритети на министер-
ството и извършва оценка на необходимост та от ак-
туализирането им; координира дейности по управление 
на риска, действията на координаторите по управле-
ние на риска на ниво дирекции, поддържа и актуализира 
риск-регистъра на МТСП;

в)  организира и координира изготвянето на годиш-
ния доклад за дейност та на министерството по чл . 45, 
ал . 5 от Закона за администрацията .

 ♦ В област та на програмното бюджетиране:
а) разработва методологически и методически 

стандарти за осигуряване на обвързаност между пла-
нирането на дейност та и програмното бюджетиране  
в министерството;

б) организира и координира дейностите за осигуря-
ване на обвързаност между стратегическия и опера-
тивния план и програмния формат на бюджета на ми-
нистерството .

Дирекция „Политика за хората с увреждания, рав
ни възможности и социални помощи“

 ♦ Разработва, координира и осъществява монито-
ринг, анализ и оценка на държавната политика в 
област та на интеграцията на хората с уврежда-
ния, равните възможности и социалните помощи;
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 ♦ Организира, координира и участва в разработва-
нето на нормативни актове, стратегии, програми, 
планове за действие, проекти и доклади в област та 
на интеграцията на хората с увреждания, равните 
възможности и социалните помощи и извършва на-
блюдения и анализи на състоянието, тенденциите 
и развитието на добри практики в тази област;
 ♦ Координира, отчита и анализира изпълнението на 

стратегии, планове, проекти и програми в област-
та на интеграцията на хората с увреждания, равни-
те възможности и социалните помощи, подпомага 
разработването и дава становища по операции и 
схеми на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“;
 ♦ Участва в подготовката на становища, позиции, 

анализи, презентации, информации и други докумен-
ти в област та на интеграцията на хората с увреж-
дания, равните възможности – равнопоставеност-
та на половете и антидискриминацията, представя 
и защитава позицията и интересите на Република 
България във връзка с участието є в работата на 
комитети, институции, работни групи и форуми 
на Съвета на Европейския съюз, Европейската ко-
мисия и Съвета на Европа и участва в тях със свои 
представители;
 ♦ Подпомага и насърчава сътрудничеството с граж-

данските организации с цел активното им участие 
в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политиката в област та на интеграцията на хо-
рата с увреждания, равните възможности и социал-
ните помощи;
 ♦ Координира изпълнението на политиките в 

област та на интеграцията на хората с уврежда-
ния, равните възможности и социалните помощи, 
които се реализират от Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и 
Фонд „Социална закрила“;
 ♦ Подготвя становища за отпускане на субсидии за 

национално представителните организации на и 
за хората с увреждания за дейности, които да бъ-
дат финансирани от държавния бюджет, и изготвя 
проекти на актове за одобряване на организациите 
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или институциите, които се освобождават от за-
плащане на вносни сборове при допускане на стоки 
за свободно обращение, за отказ или от тегляне на 
одобренията съгласно чл . 61, 67 и 68 от Регламент 
(EО) № 1186/2009 г . на Съвета от 16 ноември 2009 г . 
за установяване на система на Общност та за мит-
нически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, 
L 324 от 10 .12 .2009 г .);
 ♦ Координира и подпомага осъществяването на про-

цесуално представителство на министъра пред Ко-
мисията за защита от дискриминация;
 ♦ Осъществява функциите на секретариат на На-

ционалния съвет за интеграция на хората с увреж-
дания към Министерския съвет и осигурява адми-
нистративното и техническото обслужване на 
Националния съвет по равнопоставеност та на же-
ните и мъжете към Министерския съвет .
Дирекция „Социално включване“:
 ♦ Разработва, координира и осъществява монито-

ринг, анализ и оценка на държавната политика в 
област та на социалното включване, подкрепата за 
децата и семейството и социалните услуги;
 ♦ Организира, координира и участва в разработва-

нето на нормативни актове, стратегии, програми, 
планове за действие, проекти и доклади в област та 
на социалното включване, подкрепата за децата и 
семейството и социалните услуги и извършва на-
блюдения и анализи на състоянието, тенденциите 
и развитието на добри практики в тази област;
 ♦ Участва в разработването и изпълнението на На-

ционалния доклад по стратегиите за социална за-
крила и социално включване в рамките на европей-
ския Отворен метод на координация по социална 
закрила и социално включване;
 ♦ Координира разработването и изпълнението и 

осъществява мониторинга на Националния план за 
действие за социално включване като елемент от 
европейския Отворен метод на координация по со-
циална закрила и социално включване и осъществя-
ва методическа подкрепа при разработването на 
други документи, свързани с участието на Републи-
ка България в този метод;
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 ♦ Координира, отчита и анализира изпълнението на 
стратегии, планове, проекти и програми в област та 
на социалното включване, подкрепата за децата и се-
мейството и социалните услуги, подпомага разработ-
ването и дава становища по операции и схеми на Опе-
ративна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 ♦ Участва в подготовката на становища, позиции, 

анализи, презентации, информации и други докумен-
ти в област та на социалното включване, предста-
вя и защитава позицията и интересите на Републи-
ка България във връзка с участието є в работата 
на Комитета по социална закрила и експертните 
групи към него, институции, работни групи, коми-
тети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Ев-
ропейската комисия и Съвета на Европа и участва в 
тях със свои представители;
 ♦ Подпомага и насърчава сътрудничеството с граж-

данските организации с цел активното им участие 
в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политиката в област та на социалното включва-
не и подкрепата за децата и семейството и социал-
ните услуги;
 ♦ Подпомага Агенцията за социално подпомагане 

при разработването на стандарти за социалните 
услуги, които са делегирана държавна отговорност;
 ♦ Координира изпълнението на политиките в 

област та на подкрепата за децата и семейството 
и социалните услуги в кръга на своята компетент-
ност, които се реализират от Агенцията за социал-
но подпомагане;
 ♦ Подпомага управлението и участва в изпълнени-

ето на проекти в област та на социалното включ-
ване, подкрепата за децата и семейството и соци-
алните услуги, финансирани от Международната 
банка за възстановяване и развитие, и поддържа 
връзки с представителството на Банката за Бъл-
гария на нейния официален език;
 ♦ Осъществява функциите на секретариат на На-

ционалния съвет по въпросите на социалното 
включване към Министерския съвет .
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1.2. Институционална 
рамка на областно ниво

Съгласно приетите с ПМС 92/2011 г . промени в Пра-
вилника и устройството на НССЕИВ, Областните съве-
ти за сътрудничество по етническите и демографските 
въпроси се преобразуват в Областни съвети за сътруд-
ничество по етническите и интеграцион ните въпроси .

Административни структури, имащи пряко от-
ношение към интеграцията на ромите на регионално 
ниво, са областните съвети за сътрудничество по ет-
ническите и интеграцион ните въпроси . Те са създаде-
ни с Постановление № 333/10 .12 .2004 г . на Министерския 
съвет с наименованието областните съвети за сътруд-
ничество по етническите и демографските въпроси . 
Съгласно приетите с ПМС 92/2011 г . промени в Правил-
ника и устройството на НССЕИВ, Областните съвети 
за сътрудничество по етническите и демографските 
въпроси се преобразуват в Областни съвети за сътруд-
ничество по етническите и интеграцион ните въпроси

Подобно на НССЕИВ областните съвети са консул-
тативни и координиращи органи без управленски компе-
тенции . Техните основни функции на областни страте-
гии по етническите и интеграцион ните въпроси . (чл . 7, 
ал . 1) . Областните съвети за сътрудничество по етни-
ческите и интеграцион ните въпроси (ОблССЕИВ) включ-
ват заместник-кметове на общини, отговарящи по ет-
ническите въпроси, ръководители на териториални 
звена на централната изпълнителна власт в област та, 
, представители на сдружения с нестопанска цел и по-
специално неправителствени организации (НПО) на мал-
цинствата, развиващи дейност в съответната област, 
както и експерти по етническите и интеграцион ните 
въпроси от областните и общинските администрации .

Съставът и дейност та на областните съвети са ре-
гламентирани с чл . 14 и чл . 15 на Правилника за устрой-
ството и дейност та на НССЕИВ . Председател на такъв 
съвет е областният управител, а секретар – областен 
експерт по етническите и интеграцион ните въпроси .

В 28 области има създадени областни съвети за 
сътрудничество по етническите и интеграцион ните 
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въпроси . В 28 областни администрации са назначени 
общо 26 експерти – дан ни към 2 юни 2014 г .

За разлика от НССЕИВ, областните съвети нямат 
своя собствена администрация . Те не са ангажирани със 
структурните фондове или други донорски програми . 
Ето защо тяхната възможност да влияят на процеса на 
ромска интеграция е ограничена . Съветът и неговите 
членове нямат никакви компетенции за вземане на ре-
шения и реализирането им . Техните единствени функ-
ции са да говорят за определени проблеми и да предла-
гат възможни решения . Реалните решения са в ръцете 
на общинските кметове и областните управители .

1.3. Институционална 
рамка на местно 
(регионално) ниво

С приетите с ПМС 92/2011 г . промени в Правилника 
и устройството на НССЕИВ, Общинските съвети за 
сътрудничество по етническите и демографските въ-
проси се преобразуват в Общински съвети за сътруд-
ничество по етническите и интеграцион ните въпроси.

Създаването, съставът и задачите на Общин-
ските съвети за сътрудничество по етническите и 
интеграцион ните въпроси (ОбщССЕИВ) са регламен-
тирани с чл. 13 и чл. 15 на Правилника за устройство-
то и дейност та на НССЕИВ.

Общинските експерти, които се занимават с етни-
ческите и интеграцион ните въпроси, почти навсякъде 
съвместяват тази функция и с други задължения .

В много общини са приети общински програми и пла-
нове за интеграция на малцинствените общности . За 
решаването на най-важните проблеми местната власт 
разчита на сътрудничеството си с централната власт 
и с неправителствените организации

Институционалната рамка за интеграция на роми-
те на местно ниво се различава съществено в различ-
ните общини и е динамична – променя се сравнително 
бързо . Силно влияние върху състоянието и промените в 
нея оказват местните избори . Тяхната промяна зависи 
от решенията на съответния общински съвет .
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По въпросите на интеграцията на местно ниво ра-
ботят:

– Експерти по етническите и интеграцион ните въ
проси

Като цяло тази длъжност няма ясен статут и 
длъжностните характеристики на експертите се 
различават в различните общини . Различни са и наз-
ванията на длъжностите, които се заемат: работа с 
малцинствата, гл . специалист по социални, културни 
и просветни въпроси с етносите, специалист по инте-
грация на малцинствата, специалист по социално-де-
мографски въпроси, специалист по етнически въпроси 
(община Елхово), координатор по ромските въпроси, 
главен специалист по са да координират осъществява-
нетосоциално приобщаване, специалист по демограф-
ски и социологически проучвания, специалист по ЕДВ . 
Широкоразпространено сред администрацията (и по-
специално сред ръководителите на административни 
отдели) е разбирането, че ромският експерт трябва да 
отговаря за всички въпроси, свързани с ромите, неза-
висимо от тяхното естество, т .е . той трябва да бъде 
посредникът между ромите и администрацията .

– Експерти – роми, назначени на административна 
позиция, несвързана единствено с интеграцията.

В някои общини експерти от ромски произход рабо-
тят в различни отдели (образование, култура, благоу-
стройство и т .н .), като им е вменена и задачата да съ-
блюдават ромската интеграция в съответната сфера .

Този подход е особено продуктивен, тъй като се раз-
чита на професионализма на съответния експерт и на 
това, че познавайки добре съответната сфера, той може 
да направлява по-ефективно интеграцията на ромите в 
нея . Това дава добри резултати, освен ако експертът не 
е претоварен с множество други задължения .

– Обособено звено в общинска администрация, зани
маващо се с интеграция на етносите

Обособяването на отделно звено в общинската ад-
министрация, занимаващо се с интеграция на етноси-
те, представлява друг подход на администрацията по 
проблемите на малцинствата . Звеното може да бъде 
структурирано на различно място в йерархията на об-
щинската администрация, в общата или специализира-
ната администрация . 
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2. Основни нормативни 
документи, свързани 
с интеграцията на 
етническите малцинства 
2.1. Основни международни 
документи, свързани 
с интеграцията на малцинствата: 

 • Всеобща декларация за правата на човека;
 • Международен пакт за граждански и политически 
права и факултативен протокол към Международ-
ния пакт за граждански и политически права;

 • Международен пакт за икономически, социални и 
културни права;

 • Рамкова конвенция за защита на националните мал-
цинства и обяснителен доклад към Рамковата кон-
венция за защита на националните малцинства, Съ-
вет на Европа;

 • Конвенция за защита на правата на човека и основ-
ните свободи, Съвет на Европа;

 • Международна конвенция за ликвидиране на всички 
форми на расова дискриминация;

 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в 
област та на образованието;

 • Конвенция за правата на детето;
 • Конвенцията за ликвидиране на всички форми на 
дискриминация срещу жените;

 • Резолюция на ЕП от 28 април 2005 г . относно поло-
жението на ромите в ЕС;

 • Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 
2008 г . за Европейска стратегия за ромите .

2.2. Основни национални 
документи, свързани 
с интеграцията на малцинствата: 

 • Национална стратегия на Република България за ин-
тегриране на ромите 2012 – 2020 г .
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 • Национална програма за реформи 2011 – 2015 г . в из-
пълнение на Стратегия Европа 2020

 • Национална програма за развитие на Република Бъл-
гария: България 2020

 • Стратегия за превенция и намаляване дела на от-
падащите и преждевремен но напусналите образова-
телната система (2013 – 2020) .

 • Национална стратегия за учене през целия живот 
2014 – 2020 г .

 • Актуализирана Национална стратегия за демограф-
ско развитие на населението в Република България 
(2012 – 2030 г .)

 • Национален план за действие по „Десетилетието 
на ромското включване 2005 – 2015 година"

 • Национален план за действие по заетост та за 2014 г .
 • Рамкова програма за равноправно интегриране на 
ромите в българското общество (2010 – 2020 г .)

 • Национална програма за подобряване жилищните 
условия на ромите в Република България за периода 
2005 – 2015 година

 • Съвместен меморандум по социално включване
 • Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г .
 • Стратегия за образователна интеграция на деца-
та и учениците от етническите малцинства

 • Здравна стратегия за лица в неравностойно поло-
жение, принадлежащи към етнически малцинства

 • Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2007 – 2013 година

 • Национална стратегия за намаляване на бедност та 
и насърчаване на социалното включване 2020

Рамкова програма за равноправно интегриране на 
ромите в българското общество (2010 – 2020 г.)

Рамковата програма е национален стратегически 
документ, който формулира приоритетните области и 
направления за действие за равноправно интегриране 
на ромите в българското общество, с цел хармонично 
развитие на всеки индивид и на обществото като цяло . 

Настоящата Рамкова програма продължава страте-
гическите области и насоки, заложени в документа от 
1999 г ., като утвърждава  рамката на по-нататъшните 
и обновени действия в новите европейски реалности на 
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България и произтичащите ангажименти от членство-
то на страната в Европейския съюз . Тя е съобразена с 
политическата рамка на Европейския съюз за защита на 
правата на човека, за съблюдаване на принципа за гаран-
тиране на равни възможности за всички граждани и не-
допускане на дискриминация въз основа на различни при-
знаци, включително етнически произход . Програмата се 
вписва в контекста на развитието на европейските по-
литики в област та на интеграцията на ромската общ-
ност, като се съобразява и с Общите основни принципи 
за включване на ромите, приети от Съвета на ЕС на 
8 .06 .2009 г ., с отчетената необходимост от нарастване 
на усилията на правителствата за постигане на види-
ми резултати от интеграцион ните действия спрямо 
ромската общност, със съответните европейски поли-
тически инструменти и институционални механизми, 
програми и инициативи . Рамковата програма е в съот-
ветствие и с препоръката на Комитета на министрите 
на Съвета на Европа за възприемане на подход за ини-
цииране на позитивни действия спрямо ромската общ-
ност, като особено важно е това да става в условията 
на прозрачност при осъществяването им, при наличие 
на обществено съгласие и при стриктно спазване на де-
мократичните принципи в страната . 

Този рамков документ кореспондира и с „Програма-
та на правителството на европейското развитие на 
България 2009 – 2013 г .“, с Националния план за действие 
по инициативата „Десетилетие на ромското включва-
не 2005 – 2015 г .“, основава се върху възприетия от пра-
вителството подход за активното участие на ромите 
в политиката за ромите . 

Настоящият рамков документ се приема за пери-
од от десет години . Оперативното изпълнение ще се 
осъществява чрез Националния план за действие по 
инициативата „Десетилетие на ромското включване 
2005 – 2015 г .“, който интегрира секторни стратегиче-
ски и оперативни документи на отговорни  институ-
ции – МОМН, МЗ, МРРБ, МТСП, МК, КЗД, а също и свър-
зани документи на други ведомства, институции и 
организации . През 2015 г . ще бъде направен междинен 
анализ на изпълнението на Рамковата програма с цел  
актуализиране на приоритетните области, насоки на 
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действие, използвани механизми, което ще съвпадне и 
с приключване на инициативата по Десетилетието . 
Резултатите от анализа ще послужат за оценка на 
необходимост та от разработване и приемане на при-
емствен оперативен документ за по-нататъшното из-
пълнение на Програмата . След 2020 година, Рамковата 
програма може да бъде продължена, допълнена или из-
менена, в зависимост от постигнатите резултати, съ-
ществуващите политически, социални и икономически 
реалности, и нови предизвикателства . 

Водещи при изпълнението на Програмата са Десет-
те общи основни принципа за включване на ромите, при-
ети от Съвета на Европейския съюз на 8 .06 .2009 г .: 

1) Конструктивни, прагматични и недискримина-
цион ни политики

2) Изрична, но не изключителна насоченост
3) Междукултурен подход 
4) Приближаване към мнозинството
5) Осъзнаване на измерението за равенството меж-

ду половете
6) Обмен на основани върху факти политики
7) Използване на общностни инструменти
8) Участие на регионалните и местните власти 
9) Участие на гражданското общество
10) Активно участие на ромите
Стратегическа цел и основни задачи на Рамковата 

програма:
Стратегическа цел: Създаване на условия за рав-

ноправно интегриране на ромите в обществения, ико-
номическия и политическия живот чрез постигане на 
равни възможности и равен достъп до права, блага, 
стоки и услуги, участие във всички обществени сфери 
и подобряване на качеството на живот при спазване на 
принципите на равнопоставеност и недискриминация. 

Основната стратегическа цел се реализира чрез 
стратегически задачи, насочени към: 

 • преодоляване на неравенства и гарантиране на 
ефективно равенство в достъпа до основни соци-
ални сфери (образование, заетост и професионална 
реализация, жилищни и здравни условия, качествени 
социални услуги, култура); 
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 • постигане на пълноцен но участие в икономическия 
и политическия живот и в изпълнителната власт, 
както и в гражданските структури;

 • преодоляване на негативни стереотипи и предраз-
съдъци, и утвърждаване на позитивни обществени 
нагласи към ромската общност . 
Основни области на действие:
1 . Образование
2 . Здравеопазване
3 . Жилищни условия
4 . Заетост
5 . Недискриминация и равни възможности
6 . Култура
Основни действия в направление „Образование“
Образователната интеграция на ромските деца е 

отправна точка за равноправното интегриране на ро-
мите в българското общество . Тя е неделима част и 
необходим елемент от процеса на модернизация на бъл-
гарското образование: без образователна интеграция 
на ромската общност българската образователна сис-
тема би останала чужда на един голям процент българ-
ски граждани и не би могла да отговори както на евро-
пейските изисквания за включващо образование, така и 
на изискванията на пазара на труда за добре квалифи-
цирана работна сила . Образователната интеграция е 
важна предпоставка за последващо приобщаване на па-
зара на труда, за повишаване на здравния статус и за 
подобряване на жилищните условия на ромите .

По дан ни на НСИ от преброяването на населението 
от 2001 г ., ромската общност се характеризира с по-не-
благоприятна образователна структура, в сравнение с 
останалата част от населението . Най-високата образо-
вателна степен сред българската общност е средното 
образование (48,4%), докато най-голям дял от ромите 
(44,8%) достигат едва до основно образование . При по-
високите степени на образование (висше) се констатира 
тенденция на намаляване на дела на ромската общност 
(едва 0,3%) в сравнение с българското население (20,4%) . 
Обезпокоителен е и делът на ромите (20,5%), които ня-
мат завършен дори начален етап на образование в срав-
нение с този при българите (почти 0%) и при турците 
(5,6%) . Малък е делът на  ромски младежи и възрастни 
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роми, притежаващи професионално, средно и висше обра-
зование, квалификация и документ за завършено профе-
сионално образование . Особено тревожна е тенденцията 
на увеличаване на неграмотност та сред ромите . 

Образователната интеграция на ромите е процес с 
множество предизвикателства и проблеми . Един от тях 
е по-ниското равнище на записване на ромските деца в 
предучилищни учебни заведения спрямо децата от други-
те общности, друг е високият процент на отпадналите 
от училище ромски деца . Все още част от тях от градски 
квартали и от села учат в обособени „ромски“ училища, в 
които качеството на образование е ниско . Ниско е качест-
вото на образование в селски училища, в които се обучават 
ромски деца . Не е преодолян процесът на вторична сегре-
гация  на етнически смесени училища, в които учат деца и 
ученици роми . Недостатъчно застъпено в образователна-
та система е овладяването на официалния български език 
за децата, за които той не е майчин, гражданското обра-
зование, интеркултурното образование и възпитание . Не 
е преодоляна напълно практиката нормално развити ром-
ски деца да бъдат записвани в помощни училища .

Причините за тези проблеми са комплексни: за-
труднен достъп до качествено образование на ромски-
те деца, някои етнокултурни особености на по-консер-
вативни ромски общности и др . 

Въпреки добрите постижения чрез изпълнението на 
действащите документи за образователна интеграция, 
като: Стратегията за образователна интеграция на де-
цата и учениците от етническите малцинства (2004 г .) 
и Плана за изпълнението є, както и дейност та на създа-
дения през 2005 г . „Център за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства“ 
към Министерство на образованието, младежта и нау-
ката (МОМН), продължава да е актуална  необходимост-
та от прилагане на цялостна и последователна полити-
ка за образователна интеграция на ромите .

Посочените причини предопределят необходимост-
та от инвестиране на човешки и финансов ресурс в уси-
лията за осигуряване на равен достъп и качествено 
образование на децата и учениците роми, съизмеримо 
с образованието на децата от мнозинството . Осигу-
ряването на равен достъп не означава „еднаква грижа 
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спрямо всички деца“, а диференциране на грижата спря-
мо техните различни потребности, т .е . необходими 
са допълнителни мерки за децата и учениците, които 
нямат възможности за равен старт, необходимо е да 
се полагат специални грижи с оглед на пълноцен но учас-
тие в образователния процес .

За успешна образователна интеграция ще се следват 
изложените по-долу приоритетни направления за действие .

Приоритетни направления за действие: 
 ♦ Обхващане на всички ромски деца на законоуста-

новената възраст в подготвителна група/подгот-
вителен клас .
 ♦ Обхващане на всички ромски деца в задължителна 

училищна възраст от образователната система .
 ♦ Обхващане в детските градини на всички ромски 

деца, чиито родители желаят това . Подкрепа в 
тази насока на социално слабите семейства .
 ♦ Създаване на условия за ефективно ран но детско 

развитие на децата от 3 до 6-годишна възраст със 
затруднен достъп до детски градини, чрез прилага-
не на алтернативни форми на обучение и възпита-
ние, базирани в общност та .
 ♦ Създаване на условия за всички деца и ученици роми, 

живеещи в места с етнически смесено население, да 
се обучават и възпитават в етнически смесени гру-
пи в детските градини и класове в училищата .
 ♦ Закриване на обособените квартални „ромски“ учи-

лища, които не могат да осигурят изпълнението на 
изискването по т . 5 .
 ♦ Повишаване качеството на образование в училища-

та, в които се обучават изключително ромски деца .
 ♦ Разработване и прилагане на цялостна стратегия 

за превенция на отпадането на деца от образова-
телната система и за реинтеграция на вече отпад-
нали от училище, вкл . ромски деца .
 ♦ Осигуряване на институционална подкрепа за за-

пазване и развиване на етническата и културната 
идентичност на децата от ромски произход чрез 
образователно-възпитателния процес (изучаване 
на ромски език и на ромска култура) .
 ♦ Осигуряване на институционална подкрепа за 

въвеждане на интеркултурно образование и възпи-
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тание . Въвеждане на интеркултурния подход в ця-
лостния образователно-възпитателния процес (в 
учебното съдържание, чрез извънкласни и извънучи-
лищни дейности и др .) .
 ♦ Осигуряване на квалификация на учителите за ра-

бота в мултикултурна среда . Включване в учебните 
програми на педагогическите специалности в универ-
ситетите на курсове по интеркултурно образование .
 ♦ Насърчаване на ромските деца да продължат об-

разованието си и след навършване на задължителна 
училищна възраст . Подкрепа при необходимост за 
постъпване в гимназия, колеж и университет . 
 ♦ Създаване на условия за ран но професионално ори-

ентиране и кариерно развитие .
 ♦ Недопускане обучение на здрави ромски деца в спе-

циални училища . Извеждане от специалните учи-
лища на приети през предходни години здрави уче-
ници, и осигуряване на условия за компенсиране на 
техните образователни пропуски до изравняване 
нивото на знанията и уменията им с това на връст-
ниците им в общообразователните училища, .
 ♦ Разработване и въвеждане в образователната сис-

тема на разнообразни програми и форми за обучение 
на възрастни роми . Обучение на учителите за пре-
подаване на възрастни (андрагогика) .
 ♦ Улесняване на достъпа на възрастни роми до фор-

ми на продължаващо образование . Мотивиране на 
ромите за учене през целия живот . 
 ♦ Насърчаване на ромските семейства за изгражда-

не на подходяща среда за отглеждане и възпитание 
на децата им и формиране на цели в живота, насоче-
ни към личностна и професионална реализация . 
 ♦ Привличане на ромските родители в образователния 

процес и към активно участие в училищния живот . На-
лагане на образованието като семейна цен ност .
 ♦ Работа с родителите, непринадлежащи към ром-

ската общност, за разясняване на взаимните ползи 
от образователната интеграция на ромските деца .

План за действие по инициативата Десетилетие 
на ромското включване 2005 – 2015 г. 

http://www .strategy .bg/StrategicDocuments/View .
aspx?lang=bg-BG&Id=569
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Планът за действие за Десетилетието на ромско-
то включване бе одобрен с Решение на Министерския 
съвет от 14 април 2005 г . Той съдържа множество цели, 
задачи и дейности, разделени в шест области:

 ♦ Образование
 ♦ Здравеопазване
 ♦ Заетост
 ♦ Жилищни условия
 ♦ Защита от дискриминация
 ♦ Култура

Планът определя: отговорна институция, срок, фи-
нансиране (сума и източник) и индикатори за осъщест-
вяването на всички цели, задачи и дейности .

Реализацията на плана се разпределя между съ-
ответните отговорни институции (министерства 
и държавни агенции) . Националният съвет за сътруд-
ничество по етническите и демографските въпроси и 
Дирекция „Етнически и демографски въпроси“ бяха опре-
делени като институции, координиращи изпълнението 
на плана при неговото приемане . През май 2006 г . бе оп-
ределен координатор на Десетилетието на ромското 
включване в България – зам .-министър в Министерство 
на труда и социалната политика . 

Планът за действие също няма статут на нацио-
нална програма и няма свое бюджетно финансиране . Су-
мите, определени в графа „финансиране“ на плана, са ми-
нимални и като техен източник е посочено финансиране 
от чужди донори и от програма на ЕС .

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СЪОТВЕТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ:
Цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до ка-

чествено образование на децата и учениците от ром-
ското етническо малцинство 

Задача 1: Осигуряване на правни гаранции и инсти-
туционални механизми за пълноцен ната интеграция на 
ромските деца чрез промени в нормативната уреда 

Дейности по задача 1:
 • Преглед на нормативната уредба на образовател-
ната система и националното законодателство и 
внасяне на предложения за промени и допълнения .

 • Преглед и промяна на общинската нормативна база
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 • Създаване в МОН на специализиран отдел за коор-
диниране, текущ мониторинг и  оценка на изпълне-
нието на Стратегията за интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, Плана за 
действие за изпълнение на Стратегията и Плана за 
Десетилетието .

 • Създаване на Център за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства

 • Създаване на Специализиран фонд за образователна 
интеграцията на децата и учениците от етниче-
ските малцинства и правилник за приложението му .

 • Изготвяне и реализиране на проекти за изпълнение 
Плана на Десетилетието .

 • Включване на разпоредби в правилниците на дет-
ските градини, училищата и обслужващите звена 
и на клаузи в длъжностните характеристики на 
училищния персонал за гарантиране на толерантно 
отношение към ромските деца и създаване на под-
ходяща училищна среда .

 • Разкриване на полуинтернатни форми на обучение в 
приемните училища и ресурсно осигуряване на полу-
интернатните групи (ПИГ) в съответствие с изис-
кването за осигуряване на качествено обучение
Задача 2 . Пълноцен на интеграция на ромските деца 

и ученици чрез десегрегация на учебните заведения .
Дейности по задача 2: 

 • Разработване на общински програми и планове за 
действие с бюджет за образователна интеграция на 
децата и учениците и с график за РИО в сътрудничест-
во с общините детските градини и училищата в обосо-
бените ромски квартали, десегрегация на училищата 
и детските градини в обособените ромски квартали .

 • Идентифициране на приемните детски градини и при-
емните училища, към които ще се насочват децата от 
етнически обособените детски градини и училища .

 • Интеграция на децата и учениците от етнически 
обособените детски градини и училища чрез:
– Преместване на децата извън ромските квартали 

и закриване на етнически обособените детски градини 
и училища при осигуряване на необходимия транспорт 
и зачитане на желанието на родителите;

– Пълноцен но интегриране и адаптиране на ромски-
те деца в мултиетнически условия на работа
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– Доставка на учебници, учебни помагала и учебно-
технически пособия за подготвителен, първи, втори и 
трети клас, подобряване на материално-техническата 
база, оборудване на компютърни и други учебни кабинети 
в приемните училища, разработване на учебни програми .

Задача 3: Създаване на условия за равнопоставе-
ност и адаптация на ромските деца и ученици в новата 
образователна среда .

Дейности по задача 3:
 • Извеждане от помощните училища на децата, кои-
то не отговарят на изисквания за прием в тях, като 
им се осигури обучение в общообразователни учили-
ща МОН, РИО в сътрудничество с общините .

 • Преобразуване на помощни училища в общообразова-
телни училища .

 • Осъществяване на контрол съвместно с юридически 
лица с нестопанска цел върху приема в помощните 
училища за недопускане на деца без увреждания в тях .

 • Осъществяване на контрол върху приемните дет-
ски градини и училища за недопускане на етнически 
обособени групи и паралелки 

 • Специализирана дейност на училищните психолози 
и педагогическите съветници за улесняване на вза-
имната адаптация на ромските и другите деца и 
ученици към новата образователна среда .

 • Провеждане на дейности в детските градини и учи-
лищата за изграждане на положителни нагласи към 
образователната интеграция на ромските деца .

 • Провеждане на семинари и други форми на обучение на 
родителите за преодоляване на негативни стерео-
типи и изграждане не толерантни взаимоотношения .

 • Осигуряване на помощник на учителя в приемните 
детски градини и училища с цел по-доброто адапти-
ране на децата и учениците от ромски произход – 
обучение и наемане .

 • Разработване и създаване на Национална 
информацион на система за управление и наблюдение .

 • Създаване на условия за социална интеграция на 
млади роми чрез подготовка на
– ромски кандидат-студенти за приемните изпити 

във ВУ;
– Подпомагане на ромски студенти със стипендии .
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Цел 2: Съхраняване и развиване на културната иден-
тичност на децата и учениците от ромското етничес-
ко малцинство .

Задача 1: Осигуряване на необходимите образова-
телни условия и ресурси за реализиране процеса на ин-
теграция на ромските деца и ученици и за развиване на 
културната им идентичност .

Дейности по задача 1:
 • Създаване на електрон на библиотека и поддържане 
на информацион на база дан ни към МОН за материа-
ли по интеркултурно образование, човешки права и 
изучаване на майчин език .

 • Осигуряване на условия за изучаване на майчин ром-
ски език .

 • Изготвяне на учебни програми по ромски език .
 • Създаване и утвърждаване от МОН на учебници и 
учебни помагала по ромски език .
Задача 2: Осигуряване на необходимите педагогиче-

ски и административни кадри за реализиране на про-
грами по интеркултурно образование, човешки права, 
принципи и цен ности на гражданското общество .

Дейности по задача 2:
 • Изготвяне на предложение за откриване и акредити-
ране на специалност „Романология“ с образователно-
квалификацион ни степени „специалист“, „бакалавър“ 
и „магистър“ във ВУ .

 • Въвеждане в специалностите от професионални на-
правления на специализации по ромски ВУ .

 • Изработване и утвърждаване на учебни планове и 
програми за допълнителна професионална квалифи-
кация на учители по ромски език .

 • Провеждане на курсове за придобиване на допълни-
телна професионална квалификация по ромски език 
и култура на учители . .

 • Провеждане на курсове за професионална квалифика-
ция на педагогически съветници и психолози за ра-
бота с ромски деца и родители .

 • Ежегодно провеждане на форуми по актуалните про-
блеми на обучението в мултикултурна и билингвал-
на среда

Цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социа-
лизация на ромските деца, ученици и младежи
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Задача 1: Прибиране и задържане на отпаднали от 
образователната система ученици .

Дейности по задача 1: 
 • Осъществяване на форми за ефективна работа с 
родители, които възпрепятстват децата си да по-
сещават детска градина и училище . Изготвяне на 
програма за съвместна работа на общините и ин-
ституциите от системата на народната просвета 
с представители на ромската общност .
Задача 2: Професионална реализация и социална ин-

теграция на ромски младежи .
Дейности по задача 2: 

 • Разработване и въвеждане в професионалните учили-
ща на програма „Втори шанс“ за професионално обуче-
ние и образование на ромски младежи и девойки .

Цел 4: Превръщане на културното многообразие 
в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно 
развитие на подрастващите и създаване атмосфера на 
взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Задача 1:  Популяризиране на ромската култура и 
традиции

Дейности по задача 1: 
 • Дейности за опознаване на различните етнокултури 
и други . Провеждане на конкурси на ромска тематика .

 • Организиране на фестивали на ромските традиции 
и фолклор .

 • Организиране на мултикултурни школи за деца и 
родители .

 • Организиране на семинари за 20 обучителни екипа, 
които ще обучават педагогически персонал по ин-
теркултурно образование и човешки права .

Цел 5: Формиране на подходящ социално- психологи-
чески климат, който да благоприятства реализацията 
на образователната интеграция на децата и ученици-
те от ромското малцинство .

Задача 1:  Промяна на негативните нагласи към 
ромския етнос в училищната общност .

Дейности по зададча 1:  
 • Проучване на наличните учебници и учебни помага-
ла за 4 – 12 клас и издаване на нови, в които е пред-
ставена ромската култура .

 • Извънкласни и извънучилищни дейности:
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– изготвяне на календар на ромските етнокултур-
ни празници за учебната година, съобразно специфика-
та на региона;

– организиране на дискусион ни клубове на ромска и 
интеркултурна тематика;

– организиране на училищен вестник, училищно ра-
дио и интернет-страница по ромска и интеркултурна 
тематика и толерантност;

– тематични екскурзии за опознаване на ромската 
етнокултура;

– организиране на олимпиади и състезания по май-
чин ромски език .

Задача 2: Популяризиране на идеите и приори-
тетите на Декадата за ромското включване сред 
Общественост та чрез медиите, национални и регио-
нални форуми .

Стратегия за образователна интеграция на деца
та и учениците от етническите малцинства

http : / /www .nccedi  .government  .bg/page  .php? 
category=35&id=1279

Стратегията е одобрена с решение на министъра 
на образованието и науката на 11 юни 2004 г . Тя съдър-
жа описание и анализ на проблемите, както и основни 
дейности за решаването им за всички малцинства, 
като основен акцент е поставен върху ромското мал-
цинство . Основни приоритети в стратегията са десе-
грегация на кварталните ромски училища в големите 
градове, развитие на средищни училища и подкрепа за 
интеркултурното образование .

Поради неотложния характер на приоритетите на 
Стратегията: 

 – пълноцен на интеграция на ромските деца и учени-
ци чрез десегрегация на  детските градини и училищата 
в обособените ромски квартали и създаване на условия 
за равен достъп до качествено образование извън тях; 

 – оптимизация на училищната мрежа в общините 
с малки и разпръснати населени места, включително 
чрез подпомагане на средищните училища за гаранти-
ране на качествено образование в тях;

 – утвърждаване на интеркултурната перспектива 
като неотмен на част от процеса на модернизация на 
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българската образователна система и на образовател-
на интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства .

Министерството на образованието, младежта и 
науката си поставя следните общи стратегически 
цели, отнасящи се до образованието и интеграцията 
на децата и учениците от етническите  малцинства:

Стратегическа цел 1:  Утвърждаване в норматив-
ните документи и в образователната практика на 
правото на равен достъп до качествено образование 
на децата и учениците от етническите малцинства и 
ефективната им интеграция . 

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на 
културната идентичност на децата и учениците от ет-
ническите малцинства и превръщане на етнокултурно-
то многообразие в източник на взаимно опознаване, ува-
жение и сътрудничество в обща образователна среда .

Стратегическа цел 3:  Създаване на предпоставки 
за успешна социализация на децата и учениците от ет-
ническите малцинства и формиране на подходящ соци-
ално-психологически климат, който да благоприятства 
реализацията на настоящата стратегия .

За изпълнението на стратегията Министерство-
то на образованието и науката изработва кратко-
срочни планове за действие . Насърчават се общините 
да изработят свои общински планове за изпълнение на 
стратегията . Това е изискване, за да се финансират 
проекти по европейските програми .

Стратегията няма бюджетно финансиране . За да се 
подпомогне нейното изпълнение, бе създаден Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства към МОН, който също финан-
сира проекти на училища и общини . Центърът бе създа-
ден с Постановление на Министерски съвет от януари 
2005 г ., но поради административни причини той за-
почна да действа едва през 2007 г . Центърът получава 
минимална субсидия от Републиканския бюджет като 
„допълващо финансиране“ и получи основно финансиране 
от международни донори .



38

Стратегия за превенция и намаляване дела на от
падащите и преждевремен но напусналите образова
телната система (2013 – 2020).

http:/ /www .nccedi .government .bg/upload/docs/
strategy_napusnali_obr_sistema_2013_2020 .pdf

Стратегията е приета с протоколно решение на 
МС от 30 .10 .2013 г .

Стратегия за намаляване дела на преждевремен но 
напусналите училище (ПНУ) – 2013 – 2020 г . е в съответ-
ствие с целта на „Стратегическата рамка на Нацио-
нална програма за развитие на Република България: Бъл-
гария 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез 
конкурентоспособно образование и обучение,  създаване 
на условия за качествена заетост и социално включва-
не и гарантиране на достъпно и качествено здравео-
пазване . НПР „България 2020“ е интегриран документ 
за социално-икономическото развитие на България до 
2020 г, показващ връзката между приоритетите на ЕС 
в контекста на Стратегията  „Европа: 2020“  и нацио-
налните приоритети на България .  В Стратегията „Ев-
ропа 2020“ една от водещите цели определя намаляване 
на дела на преждевремен но напусналите училище под 
10% . НПР „България 2020“ обхваща пълния комплекс от 
действия на държавата в област та на социално-иконо-
мическото развитие,  като същевремен но определя мяс-
тото на мерките за постигане на националните цели,  
чието реализиране е заложено в Националната програма 
за реформи,  Конвергентната програма и всички дейст-
ващи стратегически и програмни документи . Целта на 
Стратегията отразява съответствието с целите на 
Кохезион ната политика на Европейския съюз за периода 
2014  – 2020  година,  конкретно с тематичната цел за 
Инвестиране в образование,  обучение и професионално 
обучение за умения и обучение през целия живот, както 
по отношение към целите Подкрепа за устойчива и ка-
чествена заетост и трудова мобилност и Подкрепа за 
социално включване,  борба с бедност та и дискримина-
цията .  Наличието на Стратегия за намаляване на дела 
на преждевремен но напусналите образователната сис-
тема е важно предварително условие към проекта на 
регламент за фондовете за средствата от Европейския 
съюз за следващия програмен период 2014 – 2020 г .
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Стратегията разширява и конкретизира изброени-
те стратегически и нормативни документи в три ос-
новни направления: 

– Превенция на преждевремен ното напускане на 
училище;

– Интервенция срещу преждевремен ното напускане 
на училище;

– Компенсиране на преждевремен ното напускане на 
училище .

Стратегическа цел: Осигуряване на равен достъп 
и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 
предучилищното възпитание и подготовка и училищно-
то образование на децата и младежите като предпос-
тавка за равноправно социално включване и пълноцен-
на личностна реализация и участие в развитието на 
местните общности и страната . 

Оперативни цели: 
 ♦ Разработване, изпълнение и мониторинг на ця-

лостна и интегрирана политика за повишаване на 
обхвата в образователната система въз основа на 
междусекторно сътрудничество при ясно разпре-
деление на отговорностите и взаимодействие меж-
ду различните равнища на управление . 
 ♦ Идентифициране на рисковите фактори за 

преждевремен ното напускане на училище с оглед 
ограничаване на последиците от тях . 
 ♦ Насърчаване включването в образованието на ри-

скови групи и развиване на приобщаващото образо-
вание . 
 ♦ Увеличаване на разнообразието и ефективност та 

на механизмите и стимулите за включване в обра-
зование и обучение . 
 ♦ Изграждане на широко публично доверие и под-

крепа за политиките за превенция и намаляване на 
преждевремен ното напускане на училище .
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3. Подходи и модели 
за етническа интеграция 
3.1. Граждански модел

Гражданският модел за нацията се основава на раз-
бирането, че територията на националната държава се 
възприема като отечество от всички граждани, незави-
симо от техния етнически произход . Разбирането за ро-
дина е обърнато към настоящето и бъдещето, а не само 
към миналото, което разделя . Държавата е разглежда-
на като общност от закони и институции с един на по-
литическа воля . Понятието гражданство се изразява в 
юридическото равенство между членовете на тази общ-
ност, независимо от етническия произход . Гражданите 
в националната държава имат „общ дневен ред“, споделе-
ни обществени стремежи, идеи и обща култура, за фор-
мирането на които огромен фактор са масовото образо-
вание и средствата за масова информация .

3.2. Етнонационален модел
Етнонационалният модел е базиран не върху по-

литическата общност, а върху концепцията за общия 
етнически произход на гражданите . В сърцевината на 
модела е акцентът върху културата, традициите, оби-
чаите и езика на доминиращата етническа група . Доб-
рото управление на политиките на интеграция в Бъл-
гария от началото на 90-те години на миналия век се 
основава на концепцията за гражданската нация .

Анализът на опита, натрупан през последните годи-
ни от държавните институции, местните власти и не-
правителствените организации, очертава няколко клю-
чови (макар и не изчерпателни) подхода, на които следва 
да се основава доброто управление на политиките за 
интеграция на малцинствата, в това число и на роми-
те . Съвместното им прилагане е гаранция за пълноцен-
на, работеща политика с осезаеми резултати за всеки 
гражданин и за общностите, в които той участва .

 ♦ Включване на ромските политики в общите политики
Решаването на проблемите на включването на роми-

те като част от решенията на общите  проблеми на всич-
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ки уязвими групи е познато в литературата за ромската 
интеграция с английското си наименование mainstreaming .

Основания за разглеждане на проблемите на ром-
ската интеграция в контекста на общите предизвика-
телства дава фактът, че не само ромите, но и други 
граждани са уязвими за сходни социални проблеми . Така 
например, едно от най-големите предизвикателства 
пред политиките на включване на ромите е преодоля-
ването на бедност та .

Включването на „ромските“ проблеми в секторните 
програми за развитие на цялата местна общност е в 
интерес на политиките за интеграция и заради след-
ните предимства:

 – често решаването на проблеми, свързани с инте-
грацията на ромите, е в пряка зависимост от сериозни 
цялостни реформи на съответните сектори;

 – нараства подкрепата за политиките на инте-
грация от страна на широката общественост, която 
трудно приема прилагането на специални интеграцион-
ни мерки само за ромите и често ги разглежда като не-
заслужена привилегия за малцинствата и дискримина-
ция на мнозинството .

 ♦ Междуинституционално сътрудничество
Комплексност та на проблемите, свързани с инте-

грацията, изисква цялостен анализ на причините и фак-
торите, възпрепятстващи равноправното включване на 
ромите в българското общество . За целта е необходимо 
оценките на проблемите да обхващат множество секто-
ри (многосекторен подход) и редица важни измерения на 
проблемите в отделните сектори (многоизмерност) .

На практика без търсенето на синергия между екс-
пертиза и институции, работещи в различни области 
на включването (междуинституционално партньор-
ство), е невъзможно разработването на цялостна поли-
тика за интеграция, която е в състояние да предложи 
адекватни решения на комплексните предизвикател-
ства пред интеграцията.

 ♦ Децентрализация
Със задълбочаването на процесите на децентрали-

зация и с увеличаването на управленските правомощия и 
отговорности на местната власт се увеличават и въз-
можностите за намирането на интеграцион ни решения, 
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които съответстват в по-голяма степен на нуждите на 
малцинствата и местната общност като цяло .

За целта е необходимо формиране и развиване на капаци-
тет по места за разработване и прилагане на интеграцион-
ни политики . Близост та на управлението до гражданите 
и техните потребности позволява на местната админи-
страция да повишава ефективност та на интеграцион ните 
политики – като насочва публични ресурси там, където те 
са най-необходими и повишава благосъстоянието на всички 
свои граждани . Доброто управление си дава ясна сметка, че 
в условията на модерния свят, където качеството на чо-
вешките ресурси е определящ фактор за развитието и при 
наличието на дълбока демографска криза, възможност та да 
се използва потенциалът на всеки член на местната общ-
ност, независимо от етническия му произход, е най-важни-
ят източник за развитието на общините .

 ♦ Информационен мениджмънт и планиране
За да се възползват в максимална степен от мест-

ния потенциал, в т .ч . и от този на малцинствата, об-
щините се нуждаят от изработване на ясна визия, цели 
и приоритети, както и от планиране на оптимални пъ-
тища за постигането им .

Реалистичните и жизнеспособни политики в област-
та на многообразието се основават на висока степен на 
информираност и анализ на статуквото и динамиката 
в развитието на общностите . Ето защо събирането и 
управлението на информация за етническите малцин-
ства и местните общности като цяло е ключово за 
изработването и изпълнението на аргументирани и 
резултатни политики . Анализът на информацията и 
нейното използване за целите на планирането на поли-
тиките е не само основно изискване за получаване на 
финансиране на интеграцион ни проекти и програми, но 
и възможност за по-добро разбиране на потребностите 
на целевите групи и процесите в общностите, където 
политиките трябва да постигат резултати .

 ♦ Диференциран подход
Ромите в България все още се възприемат от мно-

зина като хомоген на, при това стигматизирана, общ-
ност . Всъщност многообразието от ромските под-
групи е много по-голямо, отколкото пъстротата на 
етническата картина в страната (различните подгру-
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пи и техните характеристики разглеждаме в раздел 
„Етническа идентичност“) . Компактни ромски групи в 
България живеят във всички области и общини на стра-
ната . Те са носители на специфични езикови и културни 
традиции, повлияни са от културните взаимодействия 
с останалите етнически групи и се развиват в контек-
ста на специфичната социалноикономическа среда в на-
селените места и общините .

В рамките на самите подгрупи съществуват разли-
чия в образователния, икономическия и социалния ста-
тус на ромите . Ето защо, осъществяването на полити-
ки, насочени към всички роми „ан гро“, без да се познават 
и отчитат техните особености и без да се диферен-
цират проблемите, нуждите и подкрепата, от която 
имат потребност различните подгрупи роми, е необос-
новано разпиляване на публични ресурси, което крие се-
риозни рискове от социално напрежение . Насочването на 
ресурси и програми не към всички роми, а към онези от 
тях, които имат нужда от подкрепата на останалата 
част от обществото за своето развитие и интеграция, 
от една страна, е шанс за фокусиране и повишаване на 
ефективност та на ромските политики, а от друга стра-
на – позволява насочването на необходимите позитивни 
мерки за ограничаване на социалните неравенства и към 
други ясно сегментирани уязвими групи .

 ♦ Проактивност – превенция
Една от основните цели на политиките на интег-

рация на ромите е преодоляването на натрупани в ми-
налото социални неравенства, но те са политики, пре-
ди всичко насочени към бъдещето . Стремежът е да не 
се допусне разширяване и задълбочаване на процесите 
на социална изолация и гетоизация, които подронват 
стабилност та на цялото общество . В политиките 
на интеграция се анализират причините и предпос-
тавките на изключването и се търсят пътищата за 
преодоляването им и за осигуряване на равенство на 
възможностите за реализация на всеки гражданин . 
Ефективните политики са проактивни, а не реактивни: 
те намират решения на проблемите в зародиш, преди 
да са достигнали критична за местните общности и 
обществото фаза и трансформират рисковете и запла-
хите в нови възможности .
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 ♦ Включване
Един от най-важните партньори на институциите, 

които осъществяват интеграцион ните политики, са 
представителите на самото ромско малцинство .

Немалка част от програмите и проектите за инте-
грация на ромите не постигат оптимални резултати, 
тъй като в тях ромите са обект, а не субект, или защо-
то изпълняващите тези програми екипи не познават 
в достатъчна степен културата и потребностите на 
ромските общности .

Принципът за пълноправното участие на ромите във 
всички етапи на реализация на интеграцион ните полити-
ки залегна още в процеса на изработване на основополага-
щите стратегически насоки за интеграция на ромите – 
при създаването на Рамковата програма за равноправно 
интегриране на ромите в българското общество .

Сред водещите принципи при овластяване на ро-
мите в изработването и прилагането на интеграцион-
ните политики са:

 – провеждане на текущи формални (в рамките 
на създадените институционални механизми) и не-
формални (ad hoc) консултации с бенефициентите на 
интеграцион ни политики;

 – непрекъснато разширяване на кръга от участници 
в обсъждането на проблемите и вземането на решения 
роми, а не ограничаване на консултациите до малцина 
лидери с ограничен потенциал за легитимност;

 – включване на ромите във всички фази на политики-
те – от изработването до оценката на резултатите;

 – прозрачност и публичност на процеса на партньор-
ство между представителите на институциите и ромите;

 – развитие на експертиза и повишаване на капаци-
тета на ромите за партниране и участие в работата 
на публичните институции .

Днес значителна част от потенциала на ромските 
лидери е съсредоточена в институции и организации, 
които работят за решаване на проблемите на самата 
ромска общност – експерти в неправителствени орга-
низации, общински и областни администрации и минис-
терства . До голяма степен това е обяснимо предвид из-
ложените многостран ни и тежки предизвикателства 
пред общност та . Но всъщност един от показателите 
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за това, че усилията на тези експерти в област та на 
интеграцията осигуряват пълноправно включване на 
ромите в обществото, би бил по-широкото участие 
на ромски говорители и експерти не само в публични-
те дебати и политики за интеграция на ромите, но и в 
области на обществения живот, които не са свързани 
пряко с темата за ромската интеграция .

 ♦ Контрол, отговорност и отчетност
Политиките за интеграция на малцинствата са от 

висок публичен интерес и се нуждаят от развитие на 
надеждни механизми за контрол и търсене на отговор-
ност от онези, които ги планират и изпълняват .

Въвеждането на количествено измерими индика-
тори за постигане на целите в област та на ромската 
интеграция е един от механизмите обществото и общ-
ностите да държат отговорни политиците и общност-
ните лидери за резултатите от инвестираните сред-
ства и положените усилия .

Сред основните механизми за търсене на отговор-
ност за изпълнението на политиките в област та на 
интеграцията са юридическите (например: осигурява-
не на съответствие между нормативните документи 
и законите за антидискриминация) и квазиюридически 
(омбудсмани, международни организации за защита 
правата на човека) .
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4. Идентифицирани 
проблеми, последствия 
и предложения 
за решаването им
4.1. Проблеми на интеркултурната 
образователна среда 

Специфика на училищната адаптация 
на децата от етномалцинствени 
общности в България 
В научната литература адаптацията се разглежда 

като процес и резултат от установяване на определени от-
ношения между личност та и социалната среда . По-конкрет-
но тя се възприема като „система от определени действия 
и процеси, с помощта на които се осъществява преходът 
от несигурно и нестабилно към относително устойчиво и 
стабилно равновесие между организъм и среда; реализира 
се динамичното равновесие между личност и социална общ-
ност на основата на стила на живот и утвърдените между-
личностни взаимоотношения“ [Р . Захариева, 2004] . 

В социологическата теория на Т . Парсънз (1973) 
адаптацията е определена като „първата функция в 
системата от социални дейности на индивида (социал-
ни императиви)“ и представлява „защита от средата и 
приспособяване на отделни елементи на системата до 
нейната цялост“ като се реализира на биологично рав-
нище – чрез биологичен контрол при водещата роля на 
организма . Адаптацията предхожда, но и предопределя 
социализацията в качеството на неин „механизъм“ [Т . 
Парсънз, цит . по Пл . Радев, 1994] . „Измененията“, съпро-
вождащи този процес, „засягат всички равнища на орга-
низма – от молекулярната до психологическата регула-
ция на дейност та“ [Речник по психология, 1990] .

Училищната адаптация е елемент от цялостния 
процес на адаптация и „включва адаптацията към 
обучението от една страна, а от друга  – социалната 
адаптация като цяло“ . „Адаптацията към обучение 
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представлява динамичен процес на развитие и усъвър-
шенстване на функционалните възможности на нерв-
ната система, която тук е водеща и осигурява както 
приспособяване, така и възрастово развитие“ [И . Колева 
и кол ., 1994] . Р . Захариева разглежда социалнопсихологи-
ческата адаптация за 1 . клас, като „процес на приспосо-
бяване на поведението и дейностите към новите усло-
вия на живот“ . Според авторката в този процес децата 
„използват свои апробирани стратегии на поведение, 
насочени както към новата дейност – учебната, така и 
към новата среда – училищната“ . Авторката опре деля 
най-общо три групи първокласници според адаптивни-
те им възможности [Р . Захариева, 2004]:

1 гр .  – приспособяват се лесно към училищните 
усло вия и ролята на ученика; реагират адекватно на 
средовите условия и поставените задачи; общуват лес-
но, непринудено с всички около себе си; демонстрират 
емоционална стабилност и самоувереност;

Характер на училищната адаптация: безпроблемна; 
2 гр . – приспособяват се по-трудно; акуратни са към 

поставените задачи, но ги изпълняват с принуда и без 
инициативност; изпитват смущения при общуването . 

Характер на училищната адаптация: затруднена – 
изразява се в ниска активност, проява на конфликт но 
поведение, разконцентрираност и разсеяност в учеб-
ните ситуации;

3 гр .  – приспособяват се много трудно; работо-
способност та им е краткотрайна; не приемат учебна-
та дейност; проявяват неадекватно поведение – игра-
ят, рисуват, занимават се със странични дейности по 
време на урока; общуването със съучениците и учите-
лите е затруднено; напрактика не участват в педаго-
гическото взаимодействие .

Характер на училищната адаптация: силно за-
труднена, обикновено водеща до сериозни последици в 
психосоциалното развитие;

Специалистите (Д . Батоева, 1983; Л . Кръстев, 1991; 
Г . Бижков, 1996; Р . Захариева, 2004; и др .) подчертават, 
че затруднената училищна адаптация се дължи преди 
всичко на недостатъчната психическа готовност за 
училище, ниска социална зрелост и слаб познавателен 
интерес и че съществуват определени условия, които 
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оказват решаващо влияние върху протичането на учи-
лищната адаптация . Тези условия представляват ком-
плекс от личностни и социални елементи, формиращи 
профила на първокласника . Най-обобщено се изтъкват 
следните условия:

 ♦ развитието на висшата нервна дейност;
 ♦ възрастовите различия  – 6 – 7-годишните деца 

реагират по-стабилно на учебното натоварва-
не, отколкото 5 – 6-годишните, като по правило с 
възраст та се преодолява училищната незрялост;
 ♦ възрастовата зрялост – отразява възраст та във 

физиологичен и конкретно-исторически аспект (со-
циална, обществено-икономическа, културна среда);
 ♦ индивидуалните особености – здравите и физиче-

ски добре развитите деца се адаптират по-бързо 
от тези с изоставащо физическо развитие;
 ♦ училищната зрелост – комплексът от морфо-функ-

ционални, психологиески и социални показатели;
 ♦ посещението в детската градина и системната 

подготовка за училище – децата, които посещават 
редовно детската градина, са по-адаптивни;
 ♦ половите различия – момичетата са по-адаптив-

ни към училищната среда от момчетата .
В допълнение Р . Захариева разглежда категориза-

цията на детерминантите за трудностите при адап-
тиране в училище, предложена от К . Вагнер (К . Wagner, 
1970), който посочва три взаимновлияещи си фактора: 
фактори, определящи постиженията на децата; пове-
денчески фактори и фактори на средата . На тази база 
авторката прави извод, че върху процеса на адаптира-
не оказват влияние още [Р . Захариева, 2004]:

 ♦ резултатите от възпитанието и обучението;
 ♦ мотивацията към училището (отношение и инте-

реси);
 ♦ недостатъчно развитите трудови навици;
 ♦ резултатите от критичните периоди в разви-

тието на ученика;
 ♦ първичните особености в развитието (органични 

увреждания);
 ♦ дисхармоничното развитие на личност та (инфантил-

ност, астеничност, шизоидност, параноидност и др .);
 ♦ училищната фобия и невротичност;
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 ♦ реактивните състояния (реакция „на отделяне-
то“ – при деца, които нямат никакъв опит на отде-
ляне или са с неуспешен опит за адаптиране в дет-
ската градина);
 ♦ познавателното развитие и особеностите на ког-

нитивните функции (бързина на психичните проце-
си, диапазон на обработваните стимули, формира-
ните нагласи);
 ♦ проблеми в развитието на органите за възприя-

тие (слух, зрение);
 ♦ пристъпни, хронични и психосоматични заболявания;
 ♦ микросредата – социокултурното равнище на се-

мейството, семейното възпитание, характерът на 
семейните отношения, ефективност та на домаш-
ната подготовка;
 ♦ макросредата  – контекстът на населеното мяс-

то, междукултурните различия, асоциалните общ-
ности и групи и т .н .;
 ♦ училищната среда  – процесите и взаимоотноше-

нията между субектите във и извън нея;
В последните години се утвърди мнението, че целе-

насочената, многоаспектна подготовка за училище в зна-
чителна степен улеснява процеса на адаптация . Въведе 
се понятието готовност за училищно обучение, както и 
тъждествените готовност за училище и готовност за 
обучение (представени с различна формулировка в тер-
минологията на Х . Льове, 1979; Г . Клаус, 1987; Я . Ирасек, 
1988; Й . Шванцара, 1988; Г . Бижков, 1996; Д . Батоева, 1996, 
Е . Русинова, 1996, Н . Витанова, 1996 и др .). Обемът на тези 
понятия най-общо включва онова „сложно и цялостно със-
тояние, съставните компоненти на което (умствено, во-
лево, физическо, нравствено развитие и т .н .)“ имат раз-
лична тежест . „Ядро на готовността се явява равнището 
на общуване на детето с възрастния човек, определящо 
умственото развитие на децата и волевата регулация на 
поведението им, благодарение на формирането на вътре-
шен план на действие“ [Г . Бижков, 1996] .

Друг популярно използван термин – училищна зре
лост, възниква в измеренията на проблема за възрастта 
и готовността на детето за обучение . Г . Бижков разглеж-
да три варианта  на използване на понятията готовност 
за обучение и училищна зрелост . Той намира за „най-
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адекватен“ варианта, при който училищната зрелост 
се представя като „ниво на биологичното развитие или 
необходимо минимално ниво за постъпване в училище“, а 
готовността е онова оптимално ниво на развитие, кое-
то гарантира висока успеваемост в училище (Д . Батое-
ва, 1993; Е . Петрова, 1986; Гуревич, 1980; Тулва, 1982 и др .) . 
Според тези разсъждения се приема, че училищната зря
лост е по-тясно понятие, което се включва в обема на по-
широкото – готовност за училище [Г . Бижков, 1996] .

Много съвременни изследователи се обединяват 
около това мнение и обобщено постулират твърдение-
то, че подготовката за училище трябва да приключи с 
диагностика на готовността и на тази основа да се на-
прави ясна прогностика на образователното развитие 
на детето . Липсата на който и да е сегмент от тази 
процесуална верига, макар и с известна условност, се 
приема за пагубен по отношение на образователното 
развитие на детето .

В контекста на изказаните обобщения е ясно, че 
готовност та за училище, като естествена предпос-
тавка за училищната адаптация, се определя най-вече 
от въздействието на семейната и инстутуционална-
та среда върху детето . За да се адаптира успешно в 
училище, детето се нуждае от силната, развиваща под-
крепа на средата, в която израства . 

Образователните проблеми на децата от ромско-
то и турското малцинство в България категорично се 
отнасят до адаптивните им способности в съвремен-
ното училище . Досегашните анализи сочат, че голям 
процент от тях спадат най-вече към групата на труд-
ноприспособимите, неадаптирани първокласници . Но 
ако затруднената адаптация обикновено продължава 
до края на първия учебен срок (Р . Захариева, 2004), то 
при тези деца се касае за характерен регресивен процес 
с отрицателни последствия .

Мнението на специалистите за комплекса от условия, 
които влияят върху протичането и успешното завърш-
ване на процеса на училищната адаптация, насочват към 
извода, че децата от малцинствата изпитват дефицити 
както в индивидуално-личностен, така и в общосоциален 
аспект . Преди всичко се подчертава зависимост та на 
училищната адаптация и последващата училищна успе-
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ваемост от влиянието на социокултурната среда . Какво 
дава основание за подобно твърдение? 

Тезата за влиянието на средата върху развитието 
на индивида отдавна се изтъква от редица биолози . Най-
общото мнение може да се представи чрез позицията, из-
разена от Ж . Ростан, че „средата играе много важна роля 
при реализацията на личност та . . . И най-благоприятната 
наследственост може да не се прояви, ако се сблъска с 
прекалено неблагоприятна среда“ [цит . по Р . Коен, 1989] .

В аспекта на психологията на средата Н . Алексан-
дрова подчертава, че все по-актуалните изследвания 
на взаимоотношението човек–среда очертават една 
перспектива, при която развитието и актуализацията 
на човека зависят от средовия фон . Неблагоприятната 
среда е носител на стресоген ни елементи, силно реду-
циращи адаптивните възможности на индивида в пре-
ките и по-широките обществени структури, в които 
участва [Н . Александрова, 2000] . Отбелязва се и следна-
та тенденция: „факторите на социализацията са „ключ“ 
към прогнозиране на въздействието на биологичните 
фактори (риска на развитието) . Благоприятните соци-
ални условия подобряват, а неблагоприятните усилват 
влиянието на биологичните .“ [Р . Захариева, 2004]

От гледна точка на развитието на личност та, го-
ляма част от теоретиците (Ж . Пиаже, Е . Ериксън, М . 
Монтесори и др .), подчертават силната детермини-
раност на това развитие от социокултурната среда . 
Нееднаквото психосоциално, психосексуално или ин-
телектуално развитие, както и възрастовата сензи-
тивност, се разглеждат имен но в контекста на една 
или друга култура . Въпреки че „развитието е един във 
висша степен индивидуален процес“, върху него „голя-
мо и решаващо влияние имат семейната среда, социа-
лизираните условия, общественото обкръжение“ . То 
е „социален процес на взаимодействие“ и „се осъщест-
вява чрез приемане на образци на социално поведение, 
които са обществено детерминирани“ [Диагностика на 
готовност та на децата за училище, 1996] . Социокул-
турната парадигма предоставя реални възможности 
за по-задълбочени интерпретации по отношение на 
влиянието на средовите фактори върху развитието на 
малцинственото дете . Като отправна точка може да 
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се възприема популярното теоретично обобщение на У . 
Бронфенбренер (1979), че разбирането за контекст без 
развитие е толкова погрешно, колкото и разбирането 
за развитие извън контекста . 

По отношение на децата от етномалцинствените 
общности са известни редица изследвания, които ин-
терпретират адаптивните им възможности . Според 
Б . Бауман развитието на малцинственото дете „след-
ва модел, подобен на този на културата“, а имен но „кул-
турата формира призмата, през която членовете на 
групата възприемат света и създават колективните 
значения .“ Така „главните структурни промени“, отра-
зяващи развитието „възникват от взаимодействието 
на биология и опит“ и „тези промени са забележително 
аналогични по характер и последователност между кул-
турните групи“ [B . Bowman, 1990] . Децата – роми и турци 
– формират представите при определящото социално 
взаимодействие в маргинализирания кръг на собствена-
та общност . Те рядко посещават детска градина и прак-
тически не получават подготовка за училище . По дан ни 
от социологическо проучване, проведено през 2003 годи-
на, около 35% от ромските деца и около 16% от турски-
те деца нямат предучилищно образование (за сравнение 
едва 6,8% български деца нямат предучилищно образова-
ние) [Д . Михайлов и А . Желязкова, 2003] . 

В процеса на първичната (доучилищна) социализация 
децата роми и турци се идентифицират предимно с инди-
види от общност та, за които е характерна отрицателна 
идентификация и негативен социализационен опит . Про-
тиворечието настъпва, когато детето трябва да изпъл-
ни някаква социалноотговорна роля, каквато е ролята на 
ученика . Факторите, които влияят върху адаптацията, 
срещат отпора на изградения социално-личностен сте-
реотип на малцинственото дете . Като резултат деца-
та от ромското и турското малцинство демонстрират 
ниска социална активност и отрицателни образовател-
ни нагласи [Национален анализ . . ., 1994; И . Томова, 1995; Е . 
Герганов, Х . Кючуков, 1999; С . Бъчева, 2000; Д . Михайлов и 
А . Желязкова, 2003 и др .] . Те се дължат на задръжки в со-
циалнонравственото развитие, които логично водят и 
до известна неадекватност на интелектуалното разви-
тие, често неоснователно приемана за форма на умстве-
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на изостаналост [Ж .-П . Лиежоа, 1995; Хр . Кючуков, 1996; М . 
Чолакова, 2004] . Този дефицит, провокиран главно от со-
циокултурната среда, влиза в кризисно отношение с учи-
лищната среда, защото вече се потвърди становището, 
че социалнонравствената и интелектуалната зрялост 
са двата основни параметъра на училищната готовност 
[Диагностика на готовност та на децата за училище, 
1996] . При наличието на нормален психофизически ста-
тус имен но незрелите социалнонравствени конструкти 
са реалната бариера пред осъществяването на образова-
телното развитие на децата от ромското и турското 
малцинство . В този смисъл процесът на училищна адап-
тация може да се разглежда като водещ по отношение на 
това развитие, а училищната институция – като осно-
вен фактор за развитието на тези деца . 

А . Пероти е на мнение, че „ран ното постъпване в 
учебно заведение автоматично предполага и ран на со-
циализация“, тъй като малцинственото дете привнася 
още от най-ран на възраст „своите културни различия в 
извънсемейното образователното пространство“ и само 
в образователните институции може да се осъществи 
реален диалог между културите [А . Пероти, 1994] . 

Известен е опитът на Б . Бризуела и М . Гарсия-Селерс 
за извеждане на модели за адаптиране на децата от мал-
цинствата в институционалната среда според семейния 
фон, които да станат основа за по-успешни образовател-
ни практики [B . Brizuela & M . Garcia-Sellers, 1999]:

 – Неадаптираните деца идват от среда, която е 
диаметрално противоположна на институционалната . 
Под влияние на културния стереотип на семейната 
среда, тези деца трудно или никога не се адаптират в 
новите условия .

 – Трансформираните деца са отхвърлили семейна-
та култура и традиции за сметка на успешната и лес-
на адаптация .

 – Адаптираните деца са постигнали баланс в съ-
ществуването си между две култури . Те са се приспо-
собили успешно към новата среда, но без от това да е 
пострадала идентичност та им .

 – Адаптираните с външна помощ деца са в ситуа-
ция, при която са получили подкрепа и от страна на се-
мейната, и от страна на училищната среда вследствие 
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на ефективни канали за комуникация между тях . Така 
е трасиран лек и безпроблемен път за адаптация чрез 
изграждането на общи цен ности в двете среди .

Да се счита, че една година целенасочено институ-
ционално обучение и възпитание са достатъчни за адап-
тирането на децата от малцинствата към училищна-
та среда, е неоснователно . От една страна е ясно, че 
децата от малцинствата са поставени в много по-не-
благоприятни условия, отколкото връстниците си . Но, 
от друга страна, училищната институция не предлага 
ясни схеми за повишаване на адаптивните им възмож-
ности . Началото на неблагоприятната практика е във 
факта, че стандартните диагностични методи не да-
ват категорична представа за образователния статус 
на малцинствените деца . Редица автори (K . Hakuta, 
1987; М . Коул, 2000; Р . Стърнбърг, 2002; М . Чолакова, 2004 
и мн . др .) подчертават необходимост та от разработ-
ването и прилагането на процедури за динамично оце-
няване, личностно-стимулирано оценяване, оценяване 
на отделния случай и др .п . 

В по-мащабните изследвания се подчертава, че съ-
ществува определена разлика в нагласите и образовател-
ния статус както между различните етномалцинствени 
групи, така и между подгрупите в рамките на дадена ет-
номалцинствена общност . Социологически дан ни, приве-
дени от Д . Михайлов и А . Желязкова, показват, че като 
цяло ромите напускат по-бързо и по-масово училищната 
система, като „най-критични показатели за отпадане 
и посещаемост имат ромите-мюсюлмани“ [Д . Михайлов 
и А . Желязкова, 2003] . Това означава, че отчитането на 
тенденциите и конкретните особености на субектите, 
групата и дори подгрупите е необходимо и може да даде 
достатъчно основание за изработването и прилагането 
на стратегии според текущата ситуация .

Друг недостатък на съществуващата практика е 
в опитите да се намери бързо и категорично решение 
на проблемите . По принцип нито един от досега при-
лаганите в българското училище модели не предвижда 
дълговремен ни мерки за училищната адаптация на де-
цата от малцинствата . Тъй като се изхожда от пре-
зумпцията, че институционализираното предучилищ-
но възпитание е реална необходимост и гаранция за 
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постигане на резултати в адаптацията на децата, рес-
пективно на малцинствените деца (Д . Батоева, 1983; Е . 
Петрова, 1986; И . Колева и кол ., 1994; Г . Бижков, 1996; Х . 
Кючуков, 1996, 1997; и др .), то по-нататъшни мероприя-
тия в това отношение не се предвиждат . Колкото и да 
е основателно това твърдение и колкото и високи да 
са теоретикоприложните постижения в това направ-
ление през последните години, не може да се отрече, че 
голяма част от децата – роми и турци, изпускат този 
период и „прескачат“ сензитивния период за усвояване 
на редица компетентности . Това означава, че са необ-
ходими целенасочени мерки за преодоляване на дефици-
тите, които да продължат по-дълго и да са интегрира-
ни с практики, съобразени с възрастовите особености . 

Отпадането от училище 
като социалнопедагогически 
проблем и училищни нагласи на 
ромските деца и техните семейства
Отпадането от училище е сложно социално явле-

ние, което оказва сериозно влияние върху индивидите, 
техните семейства, регионалните и социокултурни-
те общности, както и повлиява на цялостното соци-
алноикономическо развитие на една страна в средно-
срочен и дългосрочен план (Стратегия за превенция 
и намаляване дела на отпадащите и преждевремен но 
напусналите образователната система (2013  – 2020) ., 
Миленкова&Мирчева, 2002) .

Превенцията и преодоляването на проблема изисква 
усилия и ангажираност от страна на всички заинтере-
совани . Известна е необходимост та от интегрирани 
политики на национално ниво, които да поставят ин-
ституционална рамка за предприемане на мерки в това 
отношение . При сега действащата нормативна база се 
отчита недостатъчност или частична неефективност в 
това отношение . Това е както предпоставка, така и усло-
вие да се приложат и регионални мерки, а също и инсти-
туционални мерки . В конкретно изследване и анализ Б . 
Великова-Цонкова, описва необходимост та от позитивна 
образователна среда и формиране на училищни общности . 
„Водеща политика за превенция на преждевремен ното 
напускане на училище е осигуряването на позитивна об-
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разователна среда, която включва подходящ училищен 
климат, атмосфера на взаимоотношения и управление“ . 
(Великова-Цонкова Б ., 2013)

Редица изследвания доказват наличието на три 
основни групи причини за отпадането на учениците 
(Стратегия за превенция и намаляване дела на отпа-
дащите и преждевремен но напусналите образовател-
ната система (2013 – 2020) ., Миленкова&Мирчева, 2002):

А: Икономически причини
Безработицата, ниските доходи, пониженият жиз-

нен стандарт и бедност та, които поставят много 
деца в ситуация да подпомагат семействата си, което 
води до прекъсване на присъствието в училище или до 
нарушаване на участието им в учебния процес .

Б: Социални причини
Свързват се с родителска незаинтересованост, 

противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семей-
ството, отрицателно въздействие на домашната сре-
да, функционална неграмотност или ниско образование 
на родителите, непълни семейства, деца и ученици в 
риск от извършване на противообществени прояви, 
ученици с поведение, което е трудно или е в конфликт 
със закона, домашно насилие, незачитане правото на 
избор на децата, налагането на строги наказания .

Съществено влияние, свързано с преждевремен ното 
напускане на училище, биха могли да имат и рисковите 
неформални групи или приятелската среда на децата и 
младежите (Стратегия за превенция и намаляване дела 
на отпадащите и преждевремен но напусналите образова-
телната система (2013 – 2020), Миленкова&Мирчева, 2002)

В: Образователни причини
Обхващат широк кръг проблеми: трудности в ус-

вояването на учебното съдържание, слабости в мето-
диката на преподаване и в организацията на обучени-
ето . Образователните причини са свързани и с начина 
на оценяване, квалификацията на учителите, навиците 
за учене, негативни нагласи на участниците в образо-
вателния процес и липсата на мотивация, качеството 
на учебниците . Големият брой отсъствия, липсата на 
достатъчно ефективна система за контрол върху на-
чина на воденето и отчитането им, влошената дис-
циплина, насилието и агресията в училище, ниските 
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образователни резултати са също вътрешни за учи-
лищните процеси . Взаимоотношенията в детската 
градина и училището, неразвитото кариерно ориенти-
ране и консултиране, неподходящият избор на училище 
и непривлекателност та на професионалното образо-
вание и обучение са също сред важните образователни 
причини за преждевремен ното напускане на училище .

Г: Етнокултурни причини
Етнокултурното многообразие в съвремен ната 

българска образователна система се изразява в специ-
фичните етнически, религиозни и езикови измерения .  В 
образователната практика липсва достатъчна чувст-
вителност към етнокултурните характеристики на 
децата, което повишава риска от преждевремен но на-
пускане на училище .

Силно действащите вътрешногрупови норми и на-
тискът на етнокултурните традиции сред уязвими 
етнически общности и групи предопределят специ-
фичните причини за преждевремен ното напускане на 
училище: отсъствие на познавателна мотивация сред 
децата и учениците от тези общности, отсъствие на 
мотивация от страна на родителите от уязвими ет-
нически общности за приобщаващо образование на деца-
та им, ниска степен на готовност за училище на деца 
от уязвими общности, дефицит на комуникативна ком-
петентност сред такива деца и др .

Изследванията по проблема с отпадането от учили-
ще дават възможност да се изведе специфичният профил 
на отпадналите ученици, техните семейства и среда .

Семейството и средата
Три четвърти от родителите на отпадналите 

деца се самоопределят като роми или цигани . Семей-
ството живее в компактна група сред представители 
на собствения етнос . Най-ясно феноменът се проявява 
в градските ромски гета, където икономическите при-
чини за напускане на училище (ниски доходи, лош жизнен 
стандарт и битови условия, безработица и др .), влияни-
ето на семейството (отглеждане на деца в непълни се-
мейства, ниско образователно равнище на родителите, 
безотговорно родителство и др .) и образователните 
фактори – ниска степен на училищна готовност, труд-
ности при усвояване на учебния материал, нередовно 
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посещаване на училище, конфликти с учители и съуче-
ници интерферират и поставят децата в особено висок 
риск от отпадане от училище .

Ученикът
Детето, което не посещава училище, е цен но и като 

трудов ресурс и често подпомага формирането на семей-
ния бюджет или участва в домакинската работа . Всяко 
пето от интервюираните 12 – 16-годишни деца работи, 
за да подпомага финансово своето семейство . Основна-
та им заетост е свързана със събирането на вторични 
суровини или работа в строителството . Между 8 и 15% 
е делът на тези деца, които помагат на своето семей-
ство чрез грижа за някои от своите братя, сестри, по-
възрастен човек или в домашното стопанство .

Специалистите обобщават мнението на различни-
те страни участващи или засегнати от проблема по 
следния начин:

Мнение на учениците за причините за напускане на 
училище:

Образователните трудности се споменават като 
основна причина за отпадане от училище от деца на 
възраст 12 – 16 години . Те посочват, че не са искали да 
учат, защото им е било трудно или че не им е било ин-
тересно в училище . Голяма част от децата на възраст 
12 – 16 години биха се върнали в училище, ако имат въз-
можност да учат в професионална паралелка .

Мнение на родителите за причините за напускане 
на училище на техните деца:

 – трудната икономическа ситуация на семейството; 
 – бедност та и невъзможност та да се посрещнат 

разходите, свързани с образованието на детето . 
Мнение на педагози и социални работници за причи

ните за напускане на училище:
 – слаба заинтересованост на родителите по отно-

шение образованието на техните деца;
 – общият проблем за отговорното родителство;
 – установилата се „култура на неучене“, базирана на 

специфични „антиобразователни“ нагласи и цен ности .
Политиките за превенция на отпадането от учили-

ще предвиждат следните конкретни мерки:
 – задължителна предучилищна подготовка;
 – безплатни закуски;
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 – безплатни учебници;
 – безплатен транспорт до средищно училище;
 – еднократна помощ за първокласник;
 – действащи нови учебни програми, по-добре съот-

ветстващи на възрастовите особености на децата и др .
Мнението на заинтересованите относно това, как-

ви следва да са мерките срещу отпадането от учили-
ще, е следното:

Родителите:
 – материално подпомагане на нуждаещи се семей-

ства: безплатно осигуряване на храна, дрехи и учебници;
 – осигуряване на специален учител, който да подпо-

мага изоставащите деца;
 – възможност детето да придобие професия;
 – санкциониращи мерки, например, спиране на социал-

ните помощи, ако детето не посещава редовно училище .
Учителите и социалните работници:
 – безплатни учебници за всички ученици от 1 . до 8 . клас;
 – осигуряване на столово хранене за социалнослаби-

те деца от бедни семейства в училище с поне едно топ-
ло хранене на ден;

 – специализирана педагогическа подкрепа за изос-
таващите и застрашени от отпадане, използване на 
целодневна и интернатна форма на обучение;

 – осигуряване на средства за приобщаване на изос-
таващите и застрашени от отпадане към извънклас-
ните форми на училищен живот .

Конкретни мерки за превенция и справяне с проблема 
с отпадането от училище, отразени в различни норма-
тивни документи, могат да се обобщят по следния начин:

 – изграждане на един на система за оценка на риска от 
отпадане, в която да участват всички институции, анга-
жирани с образованието, закрилата на детето и социална-
та закрила, при добра координация между различните нива 
на управление – училищно, местно, регионално и национално;

 – мерките за превенция и намаляване на отпадането 
да разширят обхвата си и да включат и възрастовите 
групи деца в задължителна учебна възраст (12 – 16 г .);

 – развиване на целенасочени мерки за превенция на 
отпадането, насочени към преодоляването на образова-
телните причини за отпадане за всеки от етапите на 
обучение (целево финансиране на целодневно обучение, 
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диагностични материали за ран но откриване на обра-
зователни затруднения, ран но професионално ориенти-
ране и подготовка, стимулиращи четенето и ученето 
на български език програми и др .);

 – предприемане на мерки за реинтеграция на отпад-
нали ученици в две основни направления: наваксващи про-
грами за отпаднали за срок до 1 учебна година, които все 
още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение 
и образователни програми за отпадналите за срок по-
голям от 1 учебна година, за които трябва да се търсят 
други подходящи форми на образователни услуги;

 – привличане на широка обществена подкрепа, за 
което институциите трябва да положат целенасочени 
усилия както в област та на комуникацията, така и за 
създаване на условия за публичночастни партньорства 
за осъществяване на ефективни мерки на всяко от ни-
вата на управление .

Сред най-ефективните мерки на училищно ниво са:
 – въвеждане на учител-наставник;
 – предлагане на извънкласни форми за обучение, об-

вързани с професионална квалификация;
 – формиране на групи за допълнителна и/или ускоре-

на подготовка по определени учебни дисциплини;
 – въвеждане от училището на помагащи мерки за 

семейството .
Обичайно представата за образователната нагласа 

на ромските ученици, както и причините за отпадане-
то от училище се унифицират . Също така, обичайно се 
предлагат стандартни мерки към проблема с образо-
вателната интеграция на ромите . Съществуват обаче 
сериозни изследвания, които потвърждават, че големи-
те ромски общности се различават не само по диале-
ктите, които говорят, но и по ред елементи на своята 
социална организация и култура . Като основен източ-
ник на информация ще бъде използван анализ, предста-
вен на Ресурсния сайт на Фондация „Амалипе“ (http://
romaeducation.com/), където се посочат някои относи-
телни характеристики на отношението, което различ-
ните ромски общности в България имат към образова-
нието, с което учителите се провокират не просто да 
познават традициите и обичаите на различните ром-
ски групи, но също така да ги свързват с тяхното от-
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ношение към образованието и да ги използва в своята 
работа с ромските ученици и техните родители 

Йерлии
Поради уседналия си начин на живот от поколения 

насам, йерлиите са ромската общност, която най-от-
давна е била привличана към българската образовател-
на система . Както родителите на днешните ромски 
деца, така и техните родители са посещавали под една 
или друга форма училище или поне курсове за ограмо-
тяване . Поради тази причина образованието вече се е 
превърнало в цен ност за немалка част от тях .

Първият сериозен досег с образователната сис-
тема е бил едва по времето на дядовците и бабите на 
днешните ромски ученици, или в най-добрия случай – по 
времето на техните прадядовци и прабаби . Шестдесет 
години са все пак твърде кратък период, за да се утвър-
ди образованието като сериозна цен ност . Още повече, 
че най-старите йерлии, които са посещавали училище, 
всъщност са посещавали само курсове за ограмотяване .

От своя страна следващите поколения йерлии  – 
родителите на днешните деца – са посещавали т .нар . 
квартални ромски училища . Там учебният процес е бил 
в известна степен по-формален и занижен, практика е 
било учениците да отсъстват често, по няколко дни, 
за да помагат на родителите си в работата . Затова 
днес те осъзнават, че децата им е добре да завършат 
поне основно образование, но не проявяват сериозна за-
гриженост към учебния процес и обикновено ангажират 
учениците с допълнителна работа така, както са били 
ангажирани и те от своите родители преди години . Ес-
тествено това затруднява обучението на децата .

Имен но сред йерлиите бедност та, безработицата 
и икономическите затруднения са най-силни, поради 
което много деца не посещават изобщо училище или 
отпадат още в първите класове . Техните родители 
обясняват това с думите, че дори и да има образование, 
детето пак ще е безработно като тях .

За съжаление сред йерлиите не са запазени по-
тестарни форми (подобни на мешерето при калдараши-
те), с които учителят да може да контактува за по-ефи-
касното привличане и задържане на децата в училище .
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Препоръчително е учителите, работещи с деца-
йерлии, да контактуват с родителите на всички деца 
(особено с техните майки) . При тези контакти е добре 
да се обяснява, че без образование детето губи напълно 
всякакъв шанс за работа и ще се различава от всички 
други деца в България . Добре е също така на родители-
те да се обяснява, че за да може ученикът да постигне 
реални знания, той трябва да посещава системно учеб-
ните часове, а също така да посещава занималня (ако в 
училището има такава) .

Препоръчителни мерки срещу непривличането, от-
падането и ниския успех на ромските ученици-йерлии са:

1 . Организиране на занималня  – това ще гаранти-
ра на учениците свободно време за подготовка, което 
иначе може и да не получат, поради ангажирането им с 
допълнителна работа в къщи .

2 . Подсигуряване на учебни помагала и тетрадки – 
повечето от родителите живеят наистина в мизерия 
и нямат възможност да закупят за децата си учебници, 
тетрадки, химикали и т .н .

3 . Подсигуряване на безплатна закуска или обяд за 
децата – Наличието на нещо такова в училище ще е си-
лен стимул за родителите не само да не спират деца-
та, но дори да ги насърчават да посещават училище .

Счита се, че наличието на тези три условия учени-
ците йерлии ще посещават системно училище и ще по-
казват добри резултати . Разбира се тези условия (осо-
бено 2 и 3) едва ли са по силите на който и да е общински 
бюджет . За тях средства трябва да се търсят от бъл-
гарски и чужди донори, неправителствени организации и 
фондации . Но също така е важно да се разбере, че българ-
ското правителство също трябва да вземе отношение 
по въпроса . Третият сектор не е толкова силен, че да 
подпомогне всяко училище, а и това не е негова работа .

Калдараши
Икономическите трудности, които характеризират 

напрактика почти всички ромски общности в България се 
отнасят в най-малка степен за калдарашите . Част от тях 
са сравнително богати и живеят в добри социалнобитови . 
Образованието не е толкова голям икономически проблем 
за тях . Но до средата на 50-те години на 20 в . калдарашите 
са били чергари . Това е причината, поради която бабите и 
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дядовците на днешните калдарашки деца не са посещава-
ли училище и често са неграмотни . В резултат на това 
образованието не е утвърдена цен ност сред тях .

До средата на 90-те години (а някъде и до днес) сред 
калдарашите са били добре запазени някои занаяти и 
дейности – бакърджийство, изливане на асфалт и покри-
ви, търговия с мед – и те са получавали добри доходи от 
тях . Това допълнително е засилило пренебрежителното 
им отношение към образованието, защото на практика 
нито бабите и дядовците (често неграмотни или посеща-
вали само курсове за ограмотяване), нито пък родители-
те на днешните калдарашки деца са изкарвали доходите 
си благодарение на образованието, което са получавали .

Допълнителен проблем създава запазената тради-
ция да се „продават“ и „купуват“ булки, поради което 
много често родителите умишлено не пускат дъщери-
те си на училище или ги спират след началния курс .

От друга страна, тези калдараши, които са посе-
щавали училище от 60-те години насам, са завършвали 
най-вече смесени, а не квартални училища . Това се дъл-
жи на факта, че калдарашите живеят на малки групи 
сред останалото население . Те са получили качестве-
но образование и поради относителната си финансова 
обезпеченост са имали възможност да завършат сред-
но, а понякога – дори висше образование – нещо, което 
почти не се среща сред останалите ромски общности .

В крайна сметка, като резултат от всички тези 
фактори при калдарашите се наблюдава много любо-
питно отношение спрямо образованието: те в най-го-
ляма степен не посещават училище или не вземат дори 
основно образование . В същото време има множество 
студенти калдараши и висшисти калдараши .

Важна особеност при ромите-калдараши е, че на мно-
го места при тях има запазен ромски съд – мешере . Ме-
шерето е потестарна форма, която има правомощията 
да разрешава конфликти и спорове между самите роми . 
Старейшините от мешерето (наричани често „чериба-
шии“ или „ромски кметове“) имат силно влияние сред ос-
таналите калдараши и тяхната дума определено се чува .

Учителите, работещи с деца калдараши, следва да 
търсят контакти със старейшините от мешерето . 
Добри би било добре, под някаква форма, те да бъдат 
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привлечени към училищните настоятелства и да бъ-
дат направени съпричастни с проблемите на училище-
то . Ако те бъдат убедени, че децата трябва да посеща-
ват училище, процентът на привлечените деца ще се 
увеличи рязко .

На родителите калдараши трябва да се обяснява, 
че в училище дъщерите им ще бъдат на сигурно място, 
а синовете ще получат нужните знания, за да могат 
по-успешно да развиват занаятите и дейностите на 
своите бащи, да могат да търгуват с изделията, кои-
то изработват, и да печелят от това . При разговори с 
тях водеща трябва да бъде тезата, че ученият човек 
не може да бъде мамен от посредници, а сам има знани-
ята да продаде изгодно продукцията си .

Освен това трябва да се отбележи, че през послед-
ното десетилетие животът на много калдарашки общ-
ности се промени чувствително . Голяма част от дей-
ностите, извършвани от тях, постепен но западнаха, 
което доведе до рязко обедняване . В резултат на това 
все по-често се загърбва традицията да се „купуват“ 
булки и връзките между отделните родове се изоста-
вят . А това води до загърбване и на мешерето .

Рудари
За рударите в най-малка степен могат да се дават 

описания и напътствия, касаещи техните образова-
телни нагласи . Причината за това е, че в различните 
региони на България те живеят по доста различен на-
чин; някъде усядането им започва още в началото на 20 
век, а другаде – едва през 50-те години; някъде са почти 
успешно интегрирани, а другаде – не и т .н .

Повечето рудари живеят изключително бедно и вече 
са изоставили традицион ните занаяти на предците си – 
правенето на копани, лъжици или мечкарство (маймунар-
ство), защото те не им носят доходи . Въпреки бедност-
та те изпращат децата си на училище (разбира се – има 
и много изключения) и държат на образованието . Там, 
където има много непривлечени или отпаднали деца, е 
удачно да се приложат трите инициативи, които бяха 
посочени при йерлиите – особено закупуването на учеб-
ници и тетрадки и подсигуряването на закуска (обяд) .
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Видовете ромски семейства и образователните 
им нагласи

(Източник: http://romaeducation.com/)
Образователните нагласи зависят не само от тра-

дициите и обичаите на съответната ромска общност . 
В не по-малка степен те зависят и от характера на са-
мото семейство, в което израства детето  – доколко 
в семейството са запазени традициите и традицион-
ният морал, доколко ясни и установени са ролите на ро-
дителите и децата и т .н .

Йосиф Нунев разделя ромските семейства на три 
вида: традицион ни, аномирани и модерни (Нунев, 1998) .

Традицион ните семейства „са твърде близки като 
подредба, йерархия на взаимоотношенията, основни цен-
ности и т .н . до патриархалното българско семейство 
от миналото . В тези семейства нравствено-емоционал-
ният свят на детето е богат, имат силна нагласа към 
положителна цен ностна ориентация и добри възможнос-
ти за бърза адаптация към умствен труд .“ (Нунев, 2001) . 
В традицион ните семейства е значително по-висок про-
центът на децата, които се ориентират към т .нар . 
духовни цен ности (за които ще говорим по-долу) и като 
цяло образованието се възприема като нещо нужно и доб-
ро – както от децата, така и от техните родители . 

По дан ни от същия автор, около 60 % от ромските 
деца се отглеждат в традицион ни семейства . По вся-
ка вероятност най-голям брой традицион ни семейства 
живеят в селски условия или в малките градове .

Децата от традицион ните семейства са най-доб-
рата среда за преподаване на ромски фолклор . От една 
страна, той им е близък, защото те са в по-голяма сте-
пен съпричастни с традициите на предците си, а, от 
друга страна – дори и да не познават тези традиции 
(което е често срещано явление), то цен ностите, кои-
то утвърждава ромския фолклор са цен ностите, с кои-
то растат тези деца .

Аномирани семейства са тези семейства, които са 
се откъснали от традициите на предците си, от собст-
вената си култура и етнически характеристики, като 
в същото време не са възприели нови . В тези семейства 
се е получил своеобразен „духовен вакуум“ . Ролите на ро-
дителите не са ясно отграничени, като често единият 
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родител изоставя семейството . Мизерията и мръсо-
тията започват да се възприемат като нещо нормално 
поради бедност та, и най-вече – поради липсата на ут-
върдена цен ностна система, която да ги отрича .

Децата от аномираните семейства растат в една 
нездрава среда . Те се ориентират към т .нар . „матери-
ални цен ности“, възприемат основно онова, което ги 
учи улицата . Имен но при тях често срещано явление е 
склон ност та към побоища и кражби .

Причините за аномирането на много ромски семей-
ства са разнообразни . Най-важни може би са икономи-
ческите трудности, които оставиха без препитание 
огромна част от ромското население и го обрекоха на 
мизерия . Естествено това засилва склон ност та към 
изоставяне на традицион ните цен ности и към деви-
антно (често  – престъпно) поведение . Много важна 
причина е и откъсването на някои млади семейства от 
общност та . Попадайки в нови условия, заобиколени от 
български или турски семейства, които най-често се 
отнасят недружелюбно към „ромите“ с презумпцията, 
че са крадци, ромските семейства губят възможност 
за контрол от страна на общност та и в същото време 
не получават подкрепа от новата си среда .

Според Й . Нунев около 35 % от ромските деца рас-
тат в условията на аномирани семейства . Такива най-
често се срещат в големите градове, където социал-
ноикономическите условия, в които живеят ромите, са 
по-лоши и от тези в селата .

Децата от аномираните семейства по принцип 
странят от учебния процес . Те или не посещават из-
общо училище, или отсъстват често . Сред тях препо-
даването на ромски фолклор е сравнително по-трудно, 
защото неговите цен ности са им чужди . Но точно сред 
тях това е изключително необходимо за да могат от-
ново да получат положителна цен ностна ориентация и 
по този начин да бъдат приобщени към училището .

Модерните семейства са малък процент от ром-
ските семейства – 5 – 6% . Те са семейства на родители, 
получили полувисше или висше образование . Естест-
вено в тези семейства образованието е на почит, де-
цата растат в здрава семейна среда и са силно съпри-
частни към учебния процес . За съжаление модерните 
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семейства са малък процент поради силното желание 
на образованите роми да отрекат ромския си произход 
и да се идентифицират с друг етнос (сред образовани-
те роми това най-често е българският етнос) . Иконо-
мическите трудности днес създават сериозни пречки 
пред ромите да придобият висше образование и затова 
по-всяка вероятност процентът на модерни семейства 
все повече ще намалява .

Структурата на ромското семейство и образова
телните нагласи

(Източник: http://romaeducation.com/ )
Образователните нагласи на ромите в България са 

силно повлияни и от структурата на самото семейство 
(наличие или неналичие на родител, брат, сестра и др .) . 
Дан ните са представени от анализа на резултатите 
от социологическо проучване, проведено от Енчо Герга-
нов и Христо Кючюков сред ромски деца и техните ро-
дители, публикувани в книгата „Образователни нагласи 
на ромите в България“ (Кючуков&Герганов, 1999)

Противопоставянето „духовни – материални цен-
ности“ е един от важните фактори, които оказват вли-
яние върху желанието на ромските деца да посещават 
или не училище . Важни са техните цен ностни нагласи, и 
по-точно – ориентацията им към материални цен ности 
(напр . парите, вещите) или духовни цен ности (напр . кни-
гите, игрите) . Герганов и Кючюков достигат до извода, 
че „децата, за които духовните цен ности са по-важни от 
материалните, имат по-голям шанс да бъдат върнати в 
училище, ако са го напускали .“ (Герганов, Кючюков 1999: 47) .

В проучването са установени два важни фактора, кои-
то влияят върху ориентацията на децата към духовни 
или материални цен ности . Наличието на майка подпома-
га силно ориентирането на ромското дете към духовните 
цен ности, а от там – и към неговото желание да посещава 
системно училище . Обратно – отсъствието на майка на-
сочва децата към материалните цен ности и често става 
основна причина за непосещаване на училище .

При фактора „наличие на по-голям брат“ . „Анкетира-
ните деца, които имат по-голям брат, независимо дали 
са момчета, или момичета, дали имат, или нямат баща 
и майка, дали имат, или нямат по-малки братчета и сес-
тричета са с добре изразени нагласи към по-материал-
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ните цен ности . . . в сравнение с децата, които нямат по-
голям брат .“ (Герганов, Кючюков 1999: 33) . Но от това не 
следва, че децата, които имат по-голям брат, посещават 
по-малко училище  – по-големият брат създава по-добри 
икономически предпоставки за посещаване на училище 
(имен но него привличат най-много в работа) .

Причини за непосещаване на училище, които посоч-
ват ромските деца: Непривлечените, отпадналите или 
нередовно посещаващите училище ромски деца изтък-
ват множество причини за непосещението на учебни 
занятия . Най-общо те могат да бъдат разделени на 
вътрешни (страх от изпитване, липса на интерес към 
преподавания материал и др .) и външни (от липса на 
дрехи и обувки, задължение да работи в семейството 
или да се грижи за по-малък брат и т .н ., до забрана от 
страна на родителите да посещава училище) .

Герганов и Кючюков са установили два важни факто-
ра, които влияят върху приписването на външни или на 
вътрешни причини: наличието на баща и наличието на 
по-голям брат (сестра) . „В сравнение с децата без баща, 
децата, които имат баща, приписват причините да не 
ходят на училище повече на семейството (родителите 
не ме карат или не ме пускат, трябва да работя), от-
колкото на отрицателните си преживявания, свързани 
с училището (страх ме е от изпитване, не ми е инте-
ресно) . Резултатът е до голяма степен парадоксален . 
Естествено е да се очаква, че децата от семейства с 
баща биха имали по-големи възможности за издръжка, 
отколкото децата без баща . От това пък следва, че 
първата група деца не би трябвало да приписват при-
чините да не ходят на училище на семейството, а по-
вече на отрицателните си преживявания от ученето . . . 
Едно от възможните обяснения трябва да се търси в 
нагласите на бащите да включват твърде рано децата 
си в работа за изхранване на семейството, като подце-
няват, и дори напълно пренебрегват, необходимост та 
да им осигурят образование . Нагласите на майките са 
тъкмо обратни . Въпреки всички лишения на семейство-
то без баща, те държат децата им да се изучат .“ (Гер-
ганов, Кючюков 1999: 42) .

Както стана ясно, децата които имат по-голям 
брат са в относително по-добра позиция относно 
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възможност та за посещаване на училище . Затова те 
приписват причините за отпадането си на неприятни 
изживявания, свързани с учебния процес .

Може да се направи извод, че ромската майка е 
може би най-важният стълб на образованието в ром-
ското семейство . Удачно е учителят да контактува с 
майката по всички въпроси, свързани с повишаването 
на успеваемост та на детето, на старанието, което 
то влага в ученето и т .н . Майката има положителна 
нагласа към тези неща и би могла да бъде безценен по-
мощник на учителя . От друга страна учителят тряб-
ва да контактува и с бащата, за да го убеди в необхо-
димостта от образование, в необходимост та детето 
му да посещава училище . Бъде ли убеден бащата, външ-
ните фактори за отпадането на ромските ученици ще 
намалеят рязко, защото практиката показва, че дори 
в екстремално бедни семейства децата могат да по-
сещават училище щом и двамата им родители бъдат 
убедени в необходимост та от това .

Факторът „духовни-материални цен ности“ и ром-
ските родители се отнася до ролята на родителите 
относно посещаването (или непосещаването) на учеб-
ни занятия от страна на детето, която е съществена . 
Ромските родители също могат да имат ориентация 
към материални цен ности (парите, материалното оси-
гуряване на децата) или към духовни цен ности (моралът, 
свободата, достойнството запазването на традициите 
и образованието) . Герганов и Кючюков, достигат до из-
вода, че „Училище напускат децата на родители със сил-
но изразена нагласа към материалните цен ности ." (Гер-
ганов, Кючюков 1999: 61) . Особено важна е установената 
зависимост между нагласата към духовни цен ности и 
честотата, с която родителите четат вестници или 
книги: „Колкото анкетираните по-често четат книги, 
толкова по-изразена е нагласата им към духовните цен-
ности . Аналогичен е резултатът и при четенето на 
вестници и списания . Четенето е важен фактор на учене-
то през целия живот . То създава и усилва нагласите към 
духовните цен ности . По-силните нагласи към духовните 
цен ности пък поддържат постоян на потребност да се 
чете . Децата на родители със силни нагласи към духов-
ните цен ности не напускат училище дори и при много 



70

големи материални затруднения в семейството . Така се 
възпроизвежда и поддържа духовност та на общност та .“ 
(Герганов, Кючюков 1999: 61) .

Образованието на ромските родители и образовател-
ните им нагласи: Съвсем закономерно Герганов и Кючюков 
установяват пряка зависимост между образованието, 
което родителите имат (начално, основно, средно или 
дори висше), и тяхното отношение към посещаването на 
учебни занятия от страна на техните деца . Родителите 
с над основно образование държат изключително много на 
това децата им да посещават системно учебни занятия 
и тук няма разлика между родител-баща и родител-май-
ка . Очевидно е, че сред тази категория роми образование-
то вече се е утвърдило като цен ност . За съжаление днес 
степента на образование, която ромите получават, е все 
по-ниско – голяма част от ромските деца завършват на-
чален етап или дори не посещават училище .

По отношение на ромските родители би било добре 
ако училището се върне към една от възрожденските си 
дейности – да носи знание до всеки един, независимо от 
неговата възраст . В последните години някои фондации 
разгръщат широка дейност за образоване на роми, от-
давна надхвърлили училищната възраст – 20, 30, 40-го-
дишни . По част от програмите им могат да кандидат-
стват за финансиране и училища .

Очевидно е, че за да бъдат привлечени и задържани 
в училище ромските деца е нужно паралелно да се пола-
гат грижи и за образоването на техните родители, за 
утвърждаването на образованието като цен ност сред 
цялата ромска общност . Това разбира се изисква сред-
ства, с които училищата рядко разполагат . Но има и 
неща, които могат да се направят с малко средства – 
със съдействието на местното кметство или община . 
Биха могли да се организират регулярно представления 
на учениците пред техните родители (особено ако на 
тези представления се представя ромски фолклор), да 
се предостави възможност в кметството или в учили-
щето родители да ползват вестници и списания и т .н .
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4.2. Образователни подходи 
към етномалцинствените общности

Билингвално 
и бикултурално образование
Езикът е базисна предпоставка за съществуване-

то на дадена етномалцинствена общност [Л . Георгиев, 
1999] . Според В . Кожухарова „езикът е основна етнораз-
личителна характеристика – чрез езика се идентифи-
цира един етнос, един народ, една нация“ [Енциклопеди-
чен речник по социология, 1997] . Х . Кючуков намира, че 
в научната литература „езикът неизмен но се поставя 
на първо място“, когато „се определят основните приз-
наци както на етническите образувания въобще, така 
и на техните отделни типове“, тъй като „от всички 
компоненти на културата“ той „има най-ярко изразени 
етнически функции“ [Х . Кючуков, 1997] .

Емпирично доказано е твърдението, че процесът на 
училищна адаптация, респективно социализация, на де-
цата от етномалцинствените общности не може да се 
осъществи без специфичното им езиково развитие, тъй 
като „езиковото развитие на детето е неразделна част 
от социалното му развитие и е един от компонентите 
на социализацията му“ [Х . Кючуков, 2004] . То се изразя-
ва в едновремен ното усвояване на нормата на семейния 
език и на официалния език от най-ран на възраст, като 
съответният език се използва адекватно според усло-
вията и ситуациите на общуване . Практиката и вече 
обоснованите особености на първичната социализация 
на децата от малцинствата показва, че те постъпват 
в училище с оскъден езиков опит на втория/официалния 
език и ограничени възможности за адекватна речева ко-
муникация . Ето защо езиковото развитие на тези деца 
се счита за приоритетна област при интерпретиране-
то на образователните им проблеми и понятието би-
лингвизъм добива актуалност в този контекст .

Билингвизъм е базисно понятие в лингвистичните 
науки . В науките за образованието явлението билинг-
визъм (двуезичие) се разглежда най-вече в аспекта на 
чуждоезиковото обучение и обучението на децата от 
етномалцинствените общности . Според Е . Герганов 
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„понятието билингвизъм възниква във връзка с изуча-
ването на езиковото поведение на човек, който използ-
ва два езика като средство за общуване“ [Е . Герганов, 
1994] . В този смисъл билингвизмът е процес „на пораж-
дане на речеви произведения, последователно принадле-
жащи на две езикови системи“ (Е . Верещагин, 1969) или 
„на последователно използване на два езика“ (У . Вайн-
райх, 1979) . Вайнрайх въвежда и понятието билингва за 
човек, „който използва два езика“ [У . Вайнрайх, 1979цит . 
в Хр . Кючуков, 1997, Е . Герганов, 1994] .

Явлението билингвизъм има различни проявле-
ния, които се използват от изследователите като 
класификацион ни критерии . В аспекта на образование-
то на деца от етномалцинствени общности термино-
логично се акцентира върху [цит . по Хр . Кючуков, 1997]:

 • индивидуалният билингвизъм – той е присъщ за оп-
ределен член на дадена социална общност (според 
класификациите на В . Бондалетов, 1987; Е . Вереща-
гин, 1969; R . Appel and P . Meysken, 1987);

 • симетричният билингвизъм – две езикови системи 
се владеят еднакво добре (J . Pohl, 1965);

 • асиметричият билингвизъм – единият език домини-
ра над другия в ситуациите на общуване; вторият 
език е слабо развит (според същата класификация) .
Хр . Кючуков подчертава, че понятието билингвизъм 

трябва да се използва само в случаите, когато е налице 
„пълното владеене на два езика до степен, позволяваща 
на езиковата личност свободно да преминава от един 
език в друг според речевата ситуация“ [Хр . Кючуков, 
2004] . Той подкрепя мнението на Е . Верещагин, че обемът 
на понятието билингвизъм задължително включва „из-
ползването на две езикови системи за изразяване при об-
щуване“ (Е . Верещагин, 1969) и на Бертагаев, че двуезичи-
ето започва, когато „степента на знаене на втория език 
се доближава плътно към степента на знаене на първия“ 
(Т . Бертагаев, 1969) . В другите случаи е необходимо да се 
определи точният вид или форма на билингвизма . 

От гледна точка на обучението в билингвална сре-
да, интерес представлява тезата на някои изтъкнати 
лингвисти, в т .ч . психолингвисти, че билингвизмът е 
точка от скђла (напр . Бел, Ървин и Осгуд, Вайнрайх и др . 
цит . по Е . Герганов, 1994 и Хр . Кючуков, 1997) . В начало-
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то на тази скђла се намира смесеният билингвизъм, при 
който двете езикови системи се сливат . В края е коор-
динативният билингвизъм, при който двете езикови 
системи функционират независимо една от друга . По 
тази причина координативният билингвизъм е познат 
още като същински билингвизъм [Е . Герганов, 1994] . Този 
емпирично доказан модел се счита за особено полезен, 
що се отнася до психолингвистичното и когнитивното 
изучаване [Е . Герганов, 1994], но също така дава сериозни 
основания явлението билингвизъм да е предмет на изу-
чаване и в специалната педагогика . Там понятието би-
лингвизъм се среща със следната обобщена дефиниция: 
„паралелно усвояване на два езика (матерния и основния 
за социалната среда), при което се наблюдават редица 
речеви смущения (беден, неадекватен речник, аграма-
тизми, неправилен словоред и др .)“ [И . Карагьозов, 1995] . 

По отношение на децата от етномалцинствените 
общности, в методиката на езиковото обучение (и по точ-
но на обучението по четене) се използват по-опростени 
oпределения, според които „билингвизъм е спосoбност та 
да се действа на втори език освен на определения дома-
шен език (home language)“ [D . Lapp and J . Flood, 1983] . 

Това определение използва смесена терминология, 
която се отнася едновремен но до билингвизма като 
универсално езиково явление и до дефинирането на по-
нятията майчин език, роден език и домашен език . 

Хр . Кючуков разглежда тези понятия в техния социа-
лен аспект . Според него в специализираната литерату-
ра „не съществува един на дефиниция и един но наимено-
вание за това, какво се разбира и как се нарича езикът, на 
който детето най-напред проговаря“ . Авторът поддър-
жа мнението, че върху формирането на точния термин 
са оказали влияние сложните социални процеси, които са 
довели до развоя на даден език като средство за комуни-
кация в дадена общност [Хр . Кючуков, 1997] . 

За специфично педагогически цели може да се прие-
ме, че при децата от етномалцинствените общности в 
България (роми и турци) се касае за билингвизъм, осно-
ван на едновремен ния досег (не владеене!!!) с две езико-
ви системи . Едната условно може да се нарече „майчин 
език“, а другата  – „втори/официален език“ . Втори/офи-
циален език е българският, тъй като това е официални-
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ят език за институционална комуникация в Р .България 
и втори за децата от малцинствата .

Явлението билингвизъм, неговата сложна определеност 
и понятийно представяне, както и специфичното му прояв-
ление в образованието, предизвикват вълна от изследвания . 
Една от съществените цели е да се определят ползите и 
вредите от проявите на билингвизма, както по отношение 
на отделната личност, така и в обществен план .

Според Дж . Къминс „образователното заключение 
от тези изследвания е, че развитието на грамотност 
на два или повече езика е от полза както за лингвистич-
ните, така и за учебните постижения на всеки ученик, 
защото го подготвя за действителната среда в два 
контекста – семеен и интернационален, които се харак-
теризират с извънредно разнообразие и където владее-
нето на допълнителни езици представлява значителен 
човешки ресурс“ [J . Cummns, 1998] .

С . Крашън счита, че „осигуряването на обучение на пър-
вия език може да подпомогне много езиковото развитие на 
втория език“ по следните два начина [St . Krashen, 1998]: 

1 . Осигуряването на солидна подготовка по първия 
език дава на учениците знания, които правят слушане-
то и четенето на втория език много по-понятно . Ако 
ученикът е получил подготовка по дадена дисциплина 
на родния си език, то изучаването впоследствие на 
тази дисциплина на другия език ще направи усвояване-
то много по-лесно .

2 . Развиването на грамотност на родния език е крат-
кият път към грамотност та на втория език, тъй като е 
по-лесно да се научиш да четеш и пишеш на език, който 
разбираш . Веднъж усвоил механизма на четенето, човек 
лесно се научава да чете на който и да било друг език .

На аналогично мнение са и водещи психолози и психо-
лингвисти, които поддържат най-общо тезата, че разви-
тието на езикови умения на повече от един език способ-
стват за по-пълноцен ното интелектуално развитие на 
детето . Съотнесено към децата от малцинствата това 
означава, че стабилната подготовка по майчиния език фа-
силитира усвояването на втория/официалния език, тъй 
като обучаваният „пренася“ умствените способности, 
развити на първия език, върху втория (Р . Титоне, 1985; О . 
Качан, 1986; К . Hakuta, 1986; J . Cummins, 1996, 1998 и мн . др .)
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Следните обобщения са получили силна емпирична 
поддръжка на полето на психолингвистиката и имат 
сериозни педагогически последствия: 

 • Обучението по майчин език не забавя, а подпомага 
обучението по втори/официален език;

 • Добре развитите родноезикови умения гарантират 
високи учебни постижения . Билингвизмът е цен но 
умение както за индивида, така и за държавата .
Тези заключения обосновават навлизането в област-

та на педагогическите науки на нови направления – би-
лингвално обучение, билингвално образование и билинг-
вално-бикултурално образование .

В контекста на педагогическите науки, „билингвал
ното образование е процес, при който учебният опит, 
придобит у дома и в другите образователни институ-
ции дава възможност на личност та да действа с вто-
ри език освен с майчиния“, а „билингвалното училищно 
обучение е специфична организацион на схема на обуче-
ние, която се използва като посредник между домашния 
и втория език в кърикълума1“ [D . Lapp and J . Flood, 1983] .

В последните години са разработени и приложени 
множество програми, които най-общо се определят 
като билингвални . В страните, където се наблюдават 
големи емигрантски общности (напр . САЩ, Канада и 
някои развити европейски държави), тези програми за-
сягат политиката на присъединяване на общностите 
към националните стандарти, включително образова-
телни, с което се цели осигуряване на равни възможнос-
ти в обществения живот . Такива програми са разрабо-
тени и за т .нар . национални малцинства като целта е 
аналогична .

Дебатът около ефективност та на билингвалните 
програми не стихва и в съвремен ните си измерения има 
сериозни препратки към глобални проблеми като чо-
вешките права, дискриминацията на етническа, расова 
и социална основа, сегрегацията и др .

Според T . Скаса съществуват „различни възгледи за 
природата и целта на двуезичното образование“, които 
са основание специалистите да разглеждат два обра-
зователни подхода според характера на обществената 
стратегия, която изразяват [T . Scassa, 1996] .

1  учебната програма (англ.)
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Според първия подход целта на билингвалното об-
разование е да подпомогне учениците при усвояването 
на официалния език, с което да се ускори училищната 
им адаптация или да се преодолее изоставането им в 
училище . Като такива програми специалистите опре-
делят [K . Hakuta, 1986; J . Cummins, 1996; А . Akkari, 1998; 
S . Malone, 2004 и др .]:

Поправително сегрегиращо билингвално образование 
(Segregated Language Remediation) – малцинствените учени-
ци са „отделени“ в „специални класни стаи“, където усилено 
изучават официалния език . Такива програми са прилагани 
в САЩ (Английският като втори език), в някои европейски 
държави (напр . Франкофонски, където учениците са опре-
делени като „нефренскоговорящи“ – в Швейцария са органи-
зирани т .нар . „класни стаи на приспособяването“) .

Преходно двуезично образование (Transitional Bilin-
gual Education) – в основата е разбирането, че майчини-
ят език има помощни функции дотолкова, че да подпо-
могне усвояването на официалния език . С напредването 
на обучението на майчиния език следва да отпадне .

Редица специалисти, противници на този подход, из-
разяват мнение, че тези програми са „асимилаторски“ по 
своята същност . Т . Скаса ги определя като „елементарно 
средство“, което ги прави безстойностни за малцинстве-
ните ученици [T Scassa, 1996] . Дж . Къминс ги нарича „низш 
модел, основан на лингвистично несъответстващи пред-
поставки“ [J . Cummins, 1998] . Авторът обобщава, че, въ-
преки наименованието, преходните билингвални програ-
ми са „монолингвални“ по своята същност . Те не само не 
осигуряват успех на учениците, но ги правят непълноцен-
ни, изолирани, демотивирани и често водят до превръща-
нето им в асоциални личности поради факта, че се стига 
до заличаване на етническото им самосъзнание [T . Scassa, 
1994, 1996; К . Hakuta, 1999; S . Malone, 2004] . Според С . Мало-
ун този вид програми имат отрицателни последствия, 
както за децата от националните малцинства, така и 
за децата на имигрантите . Особено в първия случай те 
са пагубни, тъй като предизвикват „загубата на малцин-
ствени езици“, което е катастрофа, съизмерима със „загу-
бата на биологични видове“ [S . Malone, 2004] .

Другият подход се нарича „билингвално-бикулту-
рално“ образование . При билингвалното-бикултурално 
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образование вторият език се усвоява като едновремен-
но се осигурява основа за малцинствения език и култу-
ра . При този възглед двуезичието е цел само по себе си, 
а не просто средство за повишаване на постиженията . 
По-разпространени са следните програми:

Развиващо езика билингвално образование (Language 
Developmental Bilingual Education)  – стремежът е да се 
постигне билингвизъм и грамотност на два езика, като 
отново официалният се използва за академични пости-
жения, но изучаването на майчиния език продължава . 
Версии на този модел могат да бъдат открити при обу-
чението на децата на имигранти в много европейски 
страни като например Франция, Германия и Швейцария .

Интегративно-обогатяващо билингвално образова-
ние (Integrated-Enrichment Bilingual Education)  – то има 
две разновидности: 

 – потапяне в чуждия език (Foreign language immersion) – 
модел, при който малцинствените учениците първона-
чално са обучавани на официалния език в класове с остана-
лите ученици, а по-късно в класове за обучение на майчиния 
език . Този модел следва адитивен подход – главната цел е 
функционално двуезичие, без да се държи сметка за акаде-
мичните постижения . „Потапянето във френския език“ в 
Канада е типичен пример за този модел .

 – потапяне в собствения език (Native language 
immersion) – модел, при който малцинствените учени-
ци се обучават на родния си език (обикновено считан 
за застрашен от отпадане от речта им) по програми, 
определяни като „предпазващи“ . Тези програми целят 
възстановяване на характерните за дадена общност 
обичаи и утвърждаване на етнокултурната идентич-
ност . Те обаче често не се приемат радушно от сами-
те членове на малцинствата, защото се приемат като 
ограничаващи социалните възможности поради слаба-
та подготовка на официалния език, която предлагат .

Двупосочно билингвално образование (Two-Way 
Bilingual Education)  – то е известно и с наименованието 
Дуално езиково образование и е модел, при който се обеди-
няват поддържащото езика билингвално образование (за 
децата от малцинствата) и потапянето в чуждия език 
(за останалите), като насоката е в полза на равнопоста-
веното обучение . При този модел децата се обучават в 
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интегрирани групи, като заедно изучават и малцинстве-
ния и официалния език . Основен стремеж остават висо-
ките академични постижения, но се постига и развиване 
и на родния език и култура . Известни са следните разно-
видности на този модел: програма при разпределение на 
езика 90/10, при което 90% от обучението се извършва на 
малцинствения език и програма при разпределение 50/50, 
при което процентното представяне на двата езика в 
обучението е приблизително равен . Тези програми, макар 
и несъвършени, в най-голяма степен осигуряват десегре-
гирана учебна среда, както и грамотност на два езика . Те 
са най-разпространени в САЩ, като една от най-популяр-
ните програми е англо-испанската .

Неоколониално билингвално образование („Neo-Colonial“ 
Bilingual Education) – този вид двуезично образование не е 
много добре документирано в педагогическата литерату-
ра . Като модел то може да бъде открито в предишните 
Европейски колонии в Африка и Азия . След постигане на 
независимост, много колониалните държави продължават 
да използват английския, френския или португалския като 
езикова среда за обучение . Целта е да се възродят местни-
те диалекти и да се интегрират в учебната среда .

Билингвалните и билингвалните/бикултурални об-
разователни програми имат различни социални измере-
ния и постигат различни резултати според тясно-ди-
дактическите цели, които обслужват (вж . Таблица 1 .1 .) . 

Авторите наричат билингвалното-бикултурално 
образование „културен“, „плуралистичен“ и „утвърж-
даващ етничност та“ подход, необходима цен ност за 
нацията като цяло . Несъмнено то е качествено нов 
етап в разбирането на образователните проблеми на 
етномалцинствените общности, но актуалните из-
следвания сочат, че явлението билингвизъм е получи-
ло преувеличено значение, а спорът около характера и 
статута на двуезичните програми – доминираща роля 
в опита да се разрешат тези проблеми .

В по-обобщен план противоречията се анализират 
в сложната взаимовръзка „език–култура“ . Като тен-
денция в съвремен ните крос-културни и социолингвис-
тични изследвания се налага твърдението, че езикът 
е „част от културата“ и „продукт на културата“ [С . 
Скрибнер, 1977; Р . Хъдсън, 1995; М . Коул, 2000 и др .] .
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Като такъв той притежава „универсални долни гра-
ници на културна подкрепа“, необходими за поддържане 
на развитието му . Проучването на разнообразни случаи 
и среди за усвояване на езика водят към извода, че раз-
витието на езика, без наличието на културноорганизи-
рана дейност е невъзможно . Валидна е и обратната за-
висимост – културната среда подкрепя и „задълбочава“ 
развитието на езика, дори когато е налице сериозна де-
привация [М . Коул, 2000] . В аспекта на двуезичното раз-
витие на децата от малцинствата тези постановки се 
преформулират в разбирането, че „езикът не е унитар-
но1 умение, а комплексна конфигурация от способности“ 
[Hakuta & Snow, 1986] . Той е „умение за обществена кому-
никация“, което не трябва да са бърка с академичното 
овладяване на втори/чужд език [J . Cummins, 1989] .

Teзата за овладяване на културната страна на два 
езика, които присъстват в социалното поле на индивида, 
е станала основа за разработването на редица теории . 
По-разпространени са „модел на акултурацията“ на Дж . 
Шулман, „теория за естественото научаване“ на В . Спол-
ски, „хипотеза за ефективния филтър“ на Ст . Крашън, 
„концепцията за вторичната езикова личност“ на И . Ха-
леева . Но открит остава въпросът във всички случаи ли е 
възможно прилагането на някои от тези подходи?

Е . Герганов обосновава твърдението, че върху изграж-
дането на двуезичната личност освен условията, които 
могат да бъдат предвидени и осигурени от методиците 
и педагозите (напр . възрастова сензитивност, подходя-
ща речева среда и др .п .), съществено влияние оказват и 
т .нар . „екстралингвистични фактори“ – социалната сре-
да, социалните нагласи и др .п ., както и „общите способно-
сти“ на индивида – езикови способности, обща и вербална 
интелигентност и т .н . [Е . Герганов, 1994] .

Б . Бауман застъпва тезата, че „културното обуче-
ние“, т .е . „знанията и уменията, които детето придобива 
в различна възраст“, зависят от „семейството на дете-
то и общност та, в която то израства“ [B . Bowman, 1990] .

Д . Аугуст и К . Хакута също потвърждават, че колко-
то и оптимистични да са резултатите от билингвал-
ното-бикулурално образование, те все пак не са едноз-
начни, а са силно детерминирани от социокултурните 

1  единно, неразделно (англ.)
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условия, при които се реализират образователните 
стратегии . Те категорично намират зависимост меж-
ду успешност та на дадена програма и региона, в който 
тя се реализира, вида на училището, както и специфич-
ните особености на учениците – както индивидуални, 
така и етносоциални [D . August & K . Hakuta, 1997] .

В тясно педагогически аспект самите защитници 
на билингвалното-бикултурално образование призна-
ват, че „двуезичното образование само по себе си не е 
панацея“ и причините „някои културни групи ученици 
дълго време да демонстрират ниски училищни пости-
жения много повече е свързан с проблемите на статуса 
и власт та, отколкото с изолирани лингвистични фак-
тори“ [J . Cummins, 1998] .

Tаблица 1 .1 .
Образователни билингвални програми и техните 

социални  проекции 
Образо-
вателна 
програма

Социал-
но наме-

рение

Социа-
лен 

модел

Статус 
на пър-

вия език

Училищна 
структура

Желан
ефект

Поправи-
телно-се-
грегиращо 
билингвално 
образование

Поглъща-
не

„Нацио-
нален“ и 
унита-
рен“

„Незакон-
но“ пред-
ставен

Подкре-
пяна от 
традицион-
ната училищ-
на структура

Култур-
на алие-
нация

Преходно 
билингвално 
образование

Асимила-
ция

Прето-
пяване

Толерант-
но пред-
ставен

Съвместима 
с традицион-
ната училищ-
на структура

Култур-
ни прего-
вори

Развива-
що езика 
билингвално 
образование

Интегра-
ция

Плура-
листи-
чен

Закон но 
предста-
вен

Съвместима 
с традицион-
ната училищ-
на структура

Култур-
на съпро-
тива

Интегратив-
но-обогатя-
ващо
билингвално 
образование

Интегра-
ция

Мулти-
култура-
лизъм

Стойност-
но
предста-
вен

Конфликт с 
традицион-
ната училищ-
на структура

Култур-
на хибри-
дация

Двупосочно  
билингвално 
образование

Интегра-
ция

Мулти-
култура-
лизъм

Стойност-
но пред-
ставен . 
Симетрия 
между   
езиците

Конфликт с 
традицион-
ната училищ-
на структура

Култур-
на хибри-
дация
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Образо-
вателна 
програма

Социал-
но наме-

рение

Социа-
лен 

модел

Статус 
на пър-

вия език

Училищна 
структура

Желан
ефект

Неоколониал-
но билингвал-
но образова-
ние

Модерни-
зация . Ин-
теграция 
в „глобал-
ната ико-
номика“

Зависи-
мо обще-
ство

Двусмис-
лено
предста-
вен

Съвместима 
с традицион-
ната училищ-
на структура

Култу-
рен дуа-
лизъм

(по A . Akkari, 1998)

Х . Кючуков изтъква, че основна трудност при соци-
алната адаптация на децата билингви от етномалцин-
ствени общности произхожда не от невладеенето на офи-
циалния език или от типа билингвизъм, а от „формирания 
тип мислене“ – „детското двуезиково мислене“ . За този 
тип мислене са характерни „обърканост и неяснота при 
осмислянето на фактите, явленията и закономерности-
те, силно затруднена смислова оценка на ситуациите, об-
щуването, собственото поведение, затрудненост (дълго 
време над средното равнище) в разбирането на собстве-
ните задачи и отговорности . . . .“ [Х . Кючуков, 2002] . В този 
смисъл все по-често се изтъкват недостатъците на ин-
ституционалните билингвални-бикултурални програми:

 • Децата от малцинствата са претоварени с изуча-
ването на двата езика в комбинация с изучаването 
на останалите общозадължителни предмети;

 • Прилагането на такива програми е свързано с 
огром ни разходи – както финансови, така и времеви;

 • Някои езици, определяни като „непрестижни“ – ези-
ци без писменост, диалекти с много разновидности 
и др .п . (A . Akkari, 1998; S . Malone, 2004 и др .), не могат 
да бъдат усвоявани академично, тъй като самият 
им характер не позволява .
У нас, наред с общовалидните трудности, са налице 

и специфични регионално-институционални проблеми . Не-
достатъците могат да се анализират в няколко посоки .

От институционална гледна точка досега прилага-
ните програми могат да бъдат класифицирани в група-
та на Поправителното сегрегиращо билингвално обра-
зование, т .е . набляга се на усвояването на българския 
език като необходим за училищното обучение на деца-
та от малцинствата . Такива програми са „Програма 
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за учебновъзпитателна работа в подготвителен клас“, 
както и предложеният от Ст . Здравкова и кол . „удължен 
добуквен период“ в програмата по български език за 1 . 
клас . Отчита се липсата на подготвени кадри в образо-
вателната система, които да осъществят пълноцен но 
държавни политики за интегриране на малцинствата 
чрез образованието . Училищната система се нуждае от 
сериозни реформи, за да бъдат окончателно преодолени 
сегрегацион ните практики . Все още е налице липса на 
систематични методически разработки, свързани с об-
разователните потребности на децата от малцинства-
та [Стратегия за образователна интеграция . . . ., 2004] .

В аспекта на обективните предпоставки на същест-
вуването и преживяването на турската и ромската общ-
ности в България се отчита фактът, че липсва писменост 
на съществуващите ромски диалекти, а турският език, 
използван от етническите турци в България, се е развил 
независимо от класическия турски език . Макар че са нали-
це сериозни опити тези ограничения да бъдат преодолени 
(напр . в някои училища се изучава майчин турски език, във 
Великотърновския университет стартира програма за 
подготовка на начални учители с майчин ромски език, съз-
даде се „Ромски буквар“ и др .п .), все още необходимост та 
от целенасочени дейности в тази насока е налице .

Изводите от дългогодишния опит в билингвалното об-
разование водят до развитието на идеята проблемите на 
децата от етномалцинствените общности да се трети-
рат на много по-широка основа . Като се използва добрият 
опит на билингвалните-бикултуралните програми, в те-
орията и практиката навлизат подходи, съобразени със 
съвремен ните парадигми за изграждане на хуманистична 
среда за обучение, в която културата, равноправието и 
толерантност та са основополагащи . 

Актуални педагогически подходи 
в обучението на деца 
от етномалцинствени общности
Поставянето на културата в центъра на образо-

вателния дискурс обуславя необходимост та от опера-
ционализирането на социокултурния подход в образова-
нието на децата от етномалцинствените общности . 
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Съвремен ните идеи за функционирането и разви-
тието на индивида в обществената система следват 
имен но социокултурната перспектива, която обобщено 
налага следното разбиране: 

 • Индивидът се формира като културноисторическо 
същество и в хода на това развитие усвоява ма-
териални и духовни цен ности, създадени от други 
хора [по П . Радев, 2000];

 • Развитието на индивида се определя от взаимо-
действието между отделните структури на соци-
алната система (У . Бронфенбренър, 1977, 1979);

 • Индивидът функционира едновремен но в няколко об-
щественокултурни подсистеми [Т . Парсънз, 1993];

 • Индивидът е „продукт“ на социалната и културната 
среда, в която се развива непосредствено“ , той е „дете 
на своето време и на своето място“ [J . Lemke, 2000] .
От изходните позиции на това разбиране се разгръ-

щат педагогическите измерения на социокултурния 
подход . Най-обобщено те се състоят в следното [по П . 
Радев, 2000]:

 • Културата, в която се живее, оказва влияние върху 
интелектуалните предпочитания, а не върху ниво-
то на развитие на интелекта;

 • Способностите за категориално обобщение са про-
дукт на училищно обучение във всички култури;

 • Критерите за оценка на интелектуалните възмож-
ности на хората, живеещи в една култура, не могат 
да бъдат пренесени механично като критерии за 
хора, живеещи в друга култура;

 • Наличието на „универсалии“, които имат свои общи 
източници в потенциалните способности на хората;

 • Някои типове социокултурна среда инициират ин-
телектуалното развитие по-добре, по-рано и за по-
дълго време;

 • Индивидуалният опит за смисъла и значението на 
думите в логическите разсъждения е „потопен“ в 
общочовешкия опит .
Според Дж . Лемке „в обсега на социокултурната об-

разователна перспектива“ е идеята за „социалната ак-
тивност“ . Това означава, че образователните проблеми 
се разглеждат в аспекта на водещата роля на социал-
ното взаимодействие както по отношение на ученето 
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и преподаването, така и по отношение на организация-
та на учебната среда . Според автора „надеждното те-
оретично обосноваване на ролята на социалното взаи-
модействие“ трябва да бъде „централна и необходима 
за обучението, а не просто помощна“ [J . Lemke, 2000] . С 
други думи, съвремен ната образователна перспектива 
приема социокултурната концепция за водеща и универ-
сална . Това е основание да се твърди, че тя е актуално 
приложима и по отношение на образователните про-
блеми на децата от етномалцинствените общности . 
Може да се приеме, че другите перспективни подходи, 
насочени към образователните потребности на деца-
та от малцинствата (напр . интеркултурното образо-
вание), имат допълващ характер . 

Социокултурният подход позволява училищната 
среда да бъде приемана като естествена за децата от 
етномалцинствените общности . Според представени-
те педагогически проекции той осигурява разбирането, 
че познанието се формира в конкретен социален, исто-
рически и културен контекст . Тъй като не е възможно да 
откъснем децата от културната и социалната среда, в 
която се развиват, то училището трябва да се превърне 
в приемлива социокултурна среда за развитието им .

Социокултурният подход е базиран на културноис-
торическата теория (Л . Виготски, А . Лурия, А . Леонти-
ев), според която структурата и развитието на психич-
ните процеси се появяват чрез културно опосредствана, 
исторически развиваща се, практическа дейност . Исто-
рията на цивилизацията се материализира в инстру-
мента (артефакта), еволюирайки от примитивните 
оръдия, до езика и науката . От тази перспектива, дефи-
нирано по най-прост начин, образованието е обучение за 
интелигентното използване на инструменти/средства . 
Хората и тяхната история са директният продукт 
на своята собствена активност . Човекът произвежда 
(и унищожава) чрез своята активност и материалния 
свят, и своята собствена личност . Така знанието про-
изхожда от активност та, а обучението е необходимият 
умствен аспект на този процес [М . Коул, 2000] .

Опосредстването, което води до формирането на 
представи, е винаги социално детерминирано и не би 
могло да бъде постигнато извън взаимодействието на 
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индивида във и със обществената среда . В този смисъл 
успехите в идентификацията, социализацията и разви-
тието на личност та могат да бъдат постигнати само 
ако са благоприятствани от обществената среда [C . 
Ratner, 2000] .

Социокултурната парадигма е в основата на 
съвремен ните философски концепции за образованието, 
които произтичат от разбирането, че традицион ното 
образование не успява да изпълни обществената поръч-
ка на съвремен ния динамичен и рационален живот . Ос-
новните слабости се намират в неефективност та на 
дидактическите подходи, които превръщат училището 
в непривлекателна среда за обучаваните, ограничават 
индивидуалния им творчески потенциал и поставят се-
риозни препятствия пред последващата им житейска 
реализация . Особено уязвими в това отношение са под-
растващите, които принадлежат към специфични со-
циални групи с ясно изразени образователни проблеми, 
каквито са някои етномалцинствени общности . В рам-
ките на социокултурния подход се развиват актуални 
теории за обучението и съвремен ни образователни тех-
нологии с доказани практикоприложни качества .

За целите на изложението ще бъдат представени 
в логическа последователност някои теории и страте-
гии, които теоретично се обосновават като операцио-
нално приложими за училищната адаптация на деца от 
етномалцинствени общности . 

Конструктивизмът е съвремен на теория, която 
се развива от идеята за създаване на качествено нова 
среда за обучение, която да отразява разнообразието 
и сложност та на околната действителност . Най-общо 
конструктивистите развиват идеята за познание, кое-
то е интегративно и позволява явленията и обектите 
да бъдат изучавани в цялата им комплексна сложност . 
Така обучението престава да бъде просто решаване на 
проблеми, а се превръща в средство за формиране на 
компетентност за действие в реални житейски ситу-
ации . Това се постига като учителят и учебникът все 
повече губят функциите си на основни информацион ни 
източници, а познанието се предоставя в т .нар . „облас-
ти на зле структурирано познание“ [R . Yager, 1991; A . 
Blach and P . Ammon, 1992; A . Palincsar, 1998] .
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Конструктивизмът има три основни направления: 
индивидуален конструктивизъм, социален конструкти-
визъм и контекстуализъм . 

В рамките на контекстуализма се развива идеята 
за ситуацион ното обучение .

Като учебна стратегия ситуативното познание се 
определя като средство за съобразяване на учебното съ-
държание с потребностите и интересите на обучавани-
те [I . Shor, 1987] . Обучението е по същество начин за съз-
даване на смисъла на понятията от реалната дейност в 
ежедневния живот . Знанието се придобива при внедрява-
нето на съдържанието на обучението в текущия опит на 
обучавания и при създаване на  възможности за обучава-
ните да изживеят съдържанието в контекста на прак-
тически предизвикателства . Така усвоеното се  предава 
от класната стая в област та на практиката . Според Дж, 
Лийв да се ситуира обучението означава [J . Lave, 1991]:

 • Да се поставят мисъл и действие на специфичното 
място в определено време .

 • Да се включат в единство обучавани, околна среда и 
дейност, за да се създаде смисълът . 

 • Да се локализират в специална обстановка мислов-
ните и дейностните процеси, използвани от екс-
пертите, за да реализират познанието и задачите . 
Ситуацион ното обучение използва кооперативни 

и колаборативни (съучастващи) методи за преподава-
не като средства за получаване на знание . Знанието 
е създадено или обсъдено чрез взаимодействията на 
обучаваните с другите в учебната среда . Съдържани-
ето „изплува“ от загатванията, осигурени от средата 
и от диалога между членовете на учебното общество . 
Структурата на обучението е зададена в опита вмес-
то в съдържанието, структурирано от учителя ин-
структор . Знанието се получава в процесите, описани 
като „вход“ (way in) и „практика“ . „Входът“ е период на 
наблюдение, при което обучаваните наблюдават обуча-
ващия и правят първи опит в решението на проблем . 
Практиката е прецизиране и усъвършенствуване на  из-
ползването на придобито знание [J . Lave, 1997] . 

Изследователите определят най-обощено следни-
те елементи на ситуацион ното обучение [I . Shor, 1987; 
J ., Brown, A . Collins & P . Duguid, 1989; J . Lave, 1997]:
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 • Контент (съдържание) – включва фактите, които се 
изучават и решението на задачите .
Съдържанието се ситуира в ежедневния опит на обу-

чаваните, като запомнянето му не е цел на обучението .
Усвояването на дадено съдържание протича по 

следния начин: преподавателят поставя съдържанието 
в реална житейска ситуация, води диалог с обучавани-
те, като договаря с тях значението на съдържанието . 
След това постепен но ограничава дебата като очерта-
ва проблема, така че той да е значим за обучаваните . 
Пред обучаваните се представят проблемни ситуации 
и им се осигурява възможност активно да участват в 
изследването и разрешаването им . Постепен но съдър-
жанието се прави приложимо в реални житейски ситуа-
ции, в които попадат обучаваните .

 • Контекст – включва ситуации, цен ности, убеждения 
и околна среда . Те са загатванията, от които обуча-
ваните получават и овладяват съдържанието .
Контекстът е осигуряването на такава учебна сре-

да, при която задачите се разрешават в прагматичен 
аспект . При такава контекстна учебна среда се задей-
ства система от връзки, норми, стойности, култура, об-
щество, които се „представят“ пред обучавания и „ими-
тират“ реалния хаос на живота . Контекстът осигурява 
множество представяния на проблема, т .е . неговите 
разнородни измерения в реалния живот . Обучаваният не 
е външен наблюдател, а е активен участник в разреша-
ването . Тази учебна среда гарантира придобиването на 
умения за адекватни действия в реална ситуация и за 
бърз трансфер на знания и опит в обществения живот .

 • Общност – групата, в която обучаваните създадат 
и договарят  смисъла на понятията в ситуацията .
Общност та осигурява среда за реално обществено 

взаимодействие . В активен диалог с другите участни-
ци в обучението, обучаваният възприема проблема от 
различни гледни точки, осъзнава многоаспектност та 
и сложност та му, приема и отхвърля мнения, спори . В 
хода на взаимодействието той усвоява реален опит .

 • Участие – процесът, при който обучаваните рабо-
тят съвместно и с експерти в социалноорганизира-
на група, решавайки проблеми, свързани с ежеднев-
ни житейски обстоятелства .
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Участието е процесът на взаимодействие с други-
те, който генерира и установява системи от значения 
между обучаваните . Така обучението отразява общест-
вената среда чрез диалога на участниците в общност-
та . То се превръща в процес на отразяване (рефлексия), 
интеракция и договаряне на значенията между учас-
тниците в общност та .

Да се ситуира обучението в класната стая означава да 
се създадат условия, при които обучаваните ще изпитат 
сложност та и двусмисленост та на обучението в реалния 
свят . Така обучаваните създавaт знание извън собствения 
опит  – при връзката с другите участници, дейност та, 
загатванията на околната среда и обществената орга-
низация, която общност та пресъздава, развива и запазва . 
Отнесено към класната стая, ситуацион ното обучение не 
е само претворяване и надграждане на предшестващия 
опит, но е и потапяне във и със опита [J . Lave, 1991] . 

Ситуацион ното обучение, основано на опита, има 
четири главни предпоставки, които водят до разви-
тието на дейност та в класната стая [J . Anderson, L . 
Reder & H . Simon, 1996]: 

 • Действието се базира на конкретна ситуация .
 • Знанието е придобито ситуацион но и се предава 
само в аналогични ситуации .

 • Ученето е резултат от обществен процес, който 
обхваща начини на мислене, възприемане, проблемно 
решение, и взаимодейства в допълнение към декла-
ративното и процедурното знание .

 • Обучението не е отделено от действителния свят 
и съществува в силните комплексни обществени 
среди, съставени на актьори, действия и ситуации . 
Тези четири предпоставки различават ситуацион-

ното обучение от всички останали форми за получаване 
на знание чрез опита . При ситуацион ното обучение уче-
ниците изучават съдържанието чрез дейност, вместо 
да придобиват информация в готов вид и по начин, ор-
ганизиран от преподавателите . Съдържанието е при-
също на изпълнението на задачата и не е разделено от 
несъответствията на реалния свят . Взаимодействи-
ята в групата се разпространяват в реалната жизне-
на среда . Обучението е управляване на дилема, а не на 
съдържание . Ситуациите са представени като проме-
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нящи се интелектуалните и психомоторните умения, 
които обучаваните ще могат да приложат вкъщи, в об-
ществото, или на работното място .

Ситуацион ното обучение поставя обучавания в цен-
търа на процеса на обучението, но не подценява роля-
та на учителя . Един от начините за реализиране на 
ситуацион ното обучение е т .нар . „обучение върху опо-
ра“ . Освен че е много подходящо за ученици от начална 
училищна възраст, обучението върху опора е особено 
приложимо при деца от етномалцинствени общности 
поради бедния им социален опит . 

Обучението върху опора е основано на следни-
те принципи [Cognition and technology group…, 1990; J . 
Bransford, R . Sherwood & T . Hasselbring, 1990; T . Crews, G . 
Biswas, S . Goldman, 1997]: 

 • Ученето и преподаването трябва да са разработени 
около „опора“, която трябва да бъде някакъв вид сорти-
ране на случаи за изучаване или проблемна ситуация . 

 • Материалите на програмата трябва да позволят 
на обучаваните да ги изследват . 
„Опората“ осигурява контекста, в който са ситуира-

ни обучаваните, докато изследователските материали 
позволяват на учениците да играят активна роля и така 
да създават знанието, вместо да го приемат пасивно . 

За обучението върху опора е характерно „познавател-
ното чиракуване“ . То разчита на обществените аспекти 
на ситуацион ното обучение и като такова отменя ролята 
на учителя като фасилитатор на обучението . При „позна-
вателното чиракуване“, обучението се случва докато обу-
чаваният работи върху задачи, които са малко по-трудни 
и не могат да бъдат разрешени самостоятелно от него 
(„зона на проксималното развитие“ по Виготски) . Така, 
за да реши тези задачи, обучаваният се нуждае от помо-
щта на връстници и учител, за да успее, като [A . Collins, J . 
Brown and S . Newmann, 1990; K . Van Lehn, 1996]: 

 • Учителят осигурява модел за проблемно решение, 
като решава аналогичен проблем пред учениците . 

 • Учителят осигурява скеле от предложения като за-
гатвания, докато учениците работят по проблема . 

 • Учителят постепен но отстранява „скелето“ и от-
тегля помощта си, докато учениците стават все 
по-вещи в решението на подобен тип проблеми .
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Необходимо е да се спомене, че този образователен 
подход изисква множество и разнообразни представя-
ния на понятията и концепциите, които се изучават, 
представянето на различни гледни точки и усъвър-
шенстване на възможностите за трансфер в различен 
контекст [J . Brown, A . Collins and P . Duguid, 1989; Ch ., 
Sinha, 1999;  J . Gero and R . Reffat, 2001] . 

M . Young предлага учителите да разгледат четири 
критични момента, когато проектират ситуативно-
то обучение в класната стая [M . Young, 1993]:

 • Те трябва да изберат ситуации, които ще ангажи-
рат обучаваните в сложни, реалистични, проблем-
ноцентрирани дейности и ще ги мотивират да при-
добият знания . 

 • Те трябва да осигурят платформа за новото учеб-
но съдържание, както и типа, и интензивност та 
на ръководството, необходимо да помогне за усво-
яването на умения в ситуациите . Колкото повече 
допълнителни умения придобива обучаваният, тол-
кова по-малка поддръжка му е нужна . 

 • Те трябва да са стимулатори на обучението; да сле-
дят за напредъка на обучаваните; да определят разме-
ра на продукта, който те са произвели; да изграждат 
среда на сътрудничество за обучение, насърчавайки 
рефлексият и да помагат обучаваните да стават по-
осведомени за контекстните загатвания; да подпома-
гат разбирането и трансфера на знанията . 

 • Те трябва непрестан но да следят за интелектуал-
ния растеж на отделните обучавани и на общност-
та като цяло .
Описаните теоретични идеи намират операционално 

приложение в много съвремен ни образователни техноло-
гии, които успешно се прилагат в педагогичес ката прак-
тика . Тези технологии се характеризират с конкретно 
дефинирани цели, ясно обосновани дидактически подходи 
и практикоприложни инструменти за постигането им, с 
осезаем качествен и ефективен резултат [Д . Павлов, 2001] . 

Изборът на определена образователна технология, 
чрез която напрактика да се реализират теоретични-
те идеи е възможният път за постигане на ефективни 
резултати по отношение образователната реализация 
на децата от малцинствата .
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Интеркултурно образование
Интеркултурното образование е „процес, в който 

участниците, представители на разнообразни етнически, 
расови, религиозни и социални групи и съобразно със свои-
те институционални роли, традиции и интереси работят 
кооперативно, в дух на взаимност и взаимно уважение, не-
обходими за обединението на страната и света“ [Иванов, 
1999] . Интеркултурното (междукултурно) образование се 
определя като „структуриран процес, който цели разви-
тието на разбиране, приемане и конструктивни отноше-
ния между хората от различни култури“ . „То набляга вър-
ху културните, етническите, расовите в допълнение към 
лингвистичните различия“ [Р . Вълчев, 2004] . Извън аспекта 
на Интеркултурната педагогика, то се приема за тясно 
дидактическо направление, специфичен подход, за реша-
ване на образователните проблеми на децата от малцин-
ствата [Б . Иванова, 2004] . С други думи интеркултурното 
образование е насочено към „диалогичност та между кул-
турите“ в рамките на традицион ната среда за обучение .

Основните цели на интеркултурното образование 
са (по Иванов, 1999): 

 – Отваряне на училището към проблемите на живо-
та, света, народа и то в тяхната взаимосвързаност;

 – Адекватна оценка на различните култури–цен-
ности, начин на живот и поведение, независимо дали са 
представени, или не в даден локален случай . Предста-
вяне на вариативност та и различието на културите 
като реципрочно обогатяване;

 – Постигане на социална, политическа, икономиче-
ска и образователна справедливост;

 –  Разкриване на цен ностите и връзките, разкрива-
щи уникалност та на хората . Изграждане на познава-
телни, мотивацион ни и поведенчески основания за лич-
на етно-, соци-, егоцентристка сигурност;

 – Приемане и уважение на културните различия; 
 – Трансформиране на властите и реализиране на ра-

венство за дискриминираните и репресираните поради 
своя мироглед и култура;

 – Подобряване на реда и дисциплината чрез опозна-
ване и приемане на различието и зачитане на другия;

 – Развитие на комуникацията между индивидите, чрез 
признаване и зачитане на културните различия и етикет;
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 – Възпитание в равенство и толерантност;
 – Формиране на интеркултурна компетентност за 

преживяване чрез емпатия и работа в сътрудничество .
Направления на интеркултурното образование:
 – Лингвистично  – насочено е към билингвизма и 

адаптацията на учениците в училищната среда, както 
и за запазване на културната идентичност чрез запаз-
ване и интегриране на националния език в интернацио-
налното пространство (чуждоезиково обучение);

 – Артистично  – касае възприемането на чуждото 
изкус тво, разбиране на естетическите критерии и 
цен ности;

 – Идеологическо  – отнася се до свободата на цен-
ностно влияние, съхраняване и развиване на цен ностите 
на чуждата култура, предпазване от акултурация и 
асимилация;

 – Историческо  – познаване на корените на етно-
са, културата и социалноикономическото развитие на 
малцинство или представител на различна културна 
или социална група;

 – Политическо – гарантиране на равни права и ов-
ластяване, превенция на миграцион ни процеси вслед-
ствие от дискриминация;

 – Икономическо – осмисляне на зависимост та меж-
ду култура–плурализъм–свобода–пазар;

 – Социално – да се развият идеи за социално разби-
рателство и пълноцен но общуване чрез приемане на 
другия, социално равенство без оглед на белезите на 
различието;

 – Етическо  – недопускане на дискриминация на чо-
век от човек въз всички сфери на обществения живот .

Интеркултурното образование има четири основни 
аспекта:

 • Образование на малцинствата с цел интеграцията 
им в обществената среда при запазване на социо-
културната им идентичност .

 • Образование на чужденци и имигранти .
 • Подготовка за интегриране в чужда социална среда, 
чрез изучаване на чужди езици и специфични за кул-
турите артефакти .

 • Обща подготовка за действие и живот в различни со-
циални и културни ниши на собственото общество .
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Съдържание на интеркултурното образование е кон-
текстно, т .е . то не е обвързано с определен учебен пред-
мет или дисциплина, изучавана в училище . Рюклер, който 
е защитник на тази теза твърди, че „Една от основните 
задачи на образованието е да докаже и да накара ученици-
те да осъзнаят, че в културното многообразие същест-
вува една и съща фундаментална човешка кондиция“ от 
една страна, а, от друга, „че всички деца трябва да имат 
еднаква възможност да се запознаят подробно и на съот-
ветно равнище със „своята култура“ [Рюклер, 1992] . 

Той предлага стратегии за разработването на учеб-
ни програми за средното училище от позициите на поли-
културното образование с активното участие на специа-
листи и учители от практиката . Като изхожда от тези 
предпоставки той счита, че стратегиите за констру-
иране на програми в духа на поликултурното образование 
трябва да се променят в три направления [Рюклер, 1992]: 

 • То налага радикално скъсване с традицион ната ор-
ганизация на обучението по предмети, ориентира-
ни към научните дисциплини . 

 • То изисква да се откажем от стария ръководен 
принцип на националната култура .

 • То предполага приемането на поликултурното обще-
ство, т .е . тук вече роля играят социалните условия .
На базата на гореспоменатите аргументи, Рюклер 

постулира тезата за „необходимост та от интегрален 
модел и постепенен процес на нововъведения . Значи-
телна роля при реализацията на тези програми се от-
деля на учителите, които ще имат решаващата роля 
при реализирането им в конкретните условия при кон-
кретните ученици .“ Според Рюлкер „самите учители 
трябва да подготвят програмите, а това ще подобри и 
възможностите за прилагането им .“

Трите изходни предпоставки на Рюлкер изискват 
сериозна промяна както в структурата на учебното 
съдържание и учебните предмети, така също и в корек-
ция на в значителна част от съдържанието на обуче-
нието (включено като текст в учебниците) . Най-голе-
ми изменения следва да настъпят в съдържанието на 
онези учебни предмети, които имат задачи, свързани 
с формирането на светоглед и представа са самия себе 
си (за своята идентичност) [Тоцева, 2000] .
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Кратък речник 
на интеркултурното образование
Междукултурно обра-

зование:
То се занимава с това 

как да възприемаме други-
те, които са различни от 
нас . Занимава се с нас са-
мите, с нашите приятели 
и начина, по който си съ-
трудничим, за да създадем 
една справедлива общност . 
Третира начините, по кои-
то общностите се свърз-
ват, за да поощрят равен-
ството, солидарност та 
и равните възможности . 
Учи ни на уважение и дос-
тойнство към културите, 
особено когато в тях има 
малцинства .

Култура:
Тя е за това, как се жи-

вее и какво се прави . Тя е 
постоян но програмиране 
на ума, започващо с раж-
дането . Включва норми, 
цен ности, привички и ези-
ци . Постоян но се развива 
и обогатява в процеса на 
ориентация на младия чо-
век в средата .

Идентичност: 
Идентичност та е 

психологически процес . 
Третира индивида и въз-
приятието му по отно-
шение на обкръжаващата 
среда, както и по отноше-
ние на самия него и дру-
гите хора  – семейството 
и приятелите, с които 
образуват една социална 

мрежа . За малцинствата 
идентичност та до голя-
ма степен се формира в 
зависимост от начина, 
по който те се възприе-
мат от мнозинството . 
Идентичност та е функ-
ционална и затова е непре-
късната и развиваща се .

Малцинство:
Група хора, имащи уни-

кална идентичност и кул-
тура, различаваща се от 
останалата част на об-
ществото . Поради това, 
малцинството е социално 
и законово маргинализира-
но от мнозинството . Мал-
цинства са емигрантите, 
етническите и национал-
ни малцинства, хората с 
различна сексуална ори-
ентация, хората с увреж-
дания . От гледна точка 
на междукултурното обу-
чение, малцинствата са 
тези групи, които са по-
трудно забележими и са с 
по-малко възможности .

Категоризация:
Да се правят обобще-

ния относно опитите и 
преживяванията на други 
култури . Това ни позволя-
ва да поставим хората в 
„кутийки“ . За мнозинство-
то това е лесен начин за 
справяне със заобикалящия 
свят, пораждащ страх и не-
доверие в малцинствата .
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Стереотипи:
Крайната точка на 

категоризацията . Стере-
отипите са съждения за 
същност та на другите, 
без необходимото основа-
ние (познание) за това .

Предразсъдъци:
Базират се на липсата 

на достатъчно факти за 
другите . Често сме склон-
ни да съдим за другите 
предварително, просто 
защото не ги познаваме и 
не полагаме усилия да ги 
опознаем . Предразсъдъци-
те се основават на чужди 
мнения и на прочетеното 
във вестниците .

Търпимост:
Търпимост та е уваже-

ние, оценяване и приемане на 
разнообразието в глобален 
смисъл . Търпимост та пред-
полага живот, който приема 
другите култури отворено 
и без предразсъдъци . В кон-
текста на междукултурно-
то обучение, търпимост та 
има значение доста по-раз-
лично от традицион ното . 
Да проявяваш търпимост 
не значи автоматично да я 
проявяваш и в междукулту-
рен план . Тук ние говорим за 
утвърждаването и практи-
куването на цен ностите на 
човешките права и свободи 
за всички .

Нетърпимост:
Нетърпимост та е 

липса на уважение към 
различието . Това включва 

вярванията или практи-
ките на другите . Когато 
нивото на нетърпимост 
е високо, мнозинството 
третира малцинството по 
неравен начин, въз основа 
на религиозните вярвания, 
сексуалност та, етническа-
та принадлежност . Това е 
основата на расизма, ксе-
нофобията, нетърпимост-
та и дискриминацията .

Многокултурни 
общес тва:

Общество, в което 
различните култури, на-
ционални и други групи, 
живеят заедно, но без ре-
алистичен и конструкти-
вен контакт помежду си . 
В такива общества разно-
образието представлява 
заплаха и често подхранва 
предразсъдъците, раси-
зма и други форми на дис-
криминация .

Междукултурни 
общес тва:

Общество, в което 
разнообразието се прие-
ма като цен но качество за 
социален, политически и 
икономически растеж . Об-
щество, в което има висока 
степен на сътрудничество 
и взаимодействие, обмен и 
взаимно уважение на цен-
ности, традиции и норми .

Различност, другост
Не съвсем точни думи 

за превод на американско-
то diversity, които изразя-
ват един нов принцип на 
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организиране на демокра-
тичното общество .

Старият прин-
цип беше принципът на 
еднаквост та . Примерно: 
„всички хора са равни (ед-
накви) пред закона“ . Иде-
ята за еднаквост е мно-
го разумна . Населението 
на една държава образува 
най-различни групи по пол, 
възраст, професия, цвят 
на кожата, език, религия, 
интереси, представи за 
бъдещето и т .н . Ако хора-
та започнат да наблягат 
само върху различност та 
на групите, разликите ще 
се превърнат в противо-
речия и в крайна сметка 
между групите ще избух-
не война (т .нар . „граждан-
ска война“) . За да не става 
това, законите на демо-
кратичната държава под-
чертават еднаквост та на 
гражданите като отделни 
индивиди и не се интере-
суват към какви различни 
групи принадлежат те . 
От друга страна, винаги 
е било ясно, че хората са 
еднакви само пред закона, 
но не и помежду си; напри-
мер един нов данък, една-
къв за всички, може да не е 
проблем за групата на бо-
гатите, но да е убийствен 
за групата на бедните 
(затова и данъците често 
са съобразени с групови-
те разлики: от богатите 
взимат повече, отколкото 
от бедните) . Идеята за 

другост та е това съобра-
зяване с принадлежност-
та на хората към една или 
друга група да прекрачи 
границата на данъците и 
доходите и постепен но да 
обхване всички различия 
между групите в обще-
ството . Така гражданите 
получават повече свобода: 
намаляват нещата, с кои-
то те трябва да се съобра-
зяват( защото държавата 
им признава различност-
та); и обратното, на дър-
жавата и става по-трудно 
(защото трябва да хар-
монизира повече различ-
ности) . Разбира се, този 
подход трябва да се при-
лага с мярка; могат да си 
го позволят само демокра-
ции, които имат вече здра-
во изградена система от 
закони, пред които всички 
са равни и които осигуря-
ват единството на наци-
ята . Засега Съединените 
щати са напреднали най-
много във въвеждането на 
принципа на различност-
та в своята демокрация: 
от една страна, могат 
го, защото имат силни 
законови традиции, а от 
друга  – искат го, защото 
гражданите им принадле-
жат към силно различава-
щи се расови, етнически, 
религиозни, езикови и „по 
начин на живот“ групи .
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Толерантност
Тази нова за нас дума 

най-често се превежда 
„търпимост“: да понасяме 
нещо неприятно, без да ре-
агираме, за да не засегнем 
този, който ни го причиня-
ва . Има обаче хора, които 
си мислят, че търпимост 
трябва да се проявява 
само към по-„нисшите“; а 
да са търпими към равни-
те им, за тях значи да се 
покажат слаби, мекушави 
и без достойнство . Тези 
хора бърка търпимост и 
снизходителност . А толе-
рантност е да уважаваш 
чуждото мнение, въпреки 
че то е различно от тво-
ето; да се опиташ да раз-
береш човека, който вяр-
ва в други неща и живее 
различно от теб; да из-
слушваш до край събесед-
ника си, макар още от на-
чалото да не си съгласен с 
него . Дори ако човекът до 
теб в момента не разбира 
твоите думи и постъпки, 
това не значи непремен но, 
че е глупав, неправ или че 
не иска да те разбере .

Толерантност та не е 
дарба, а нещо, което се нау-
чава в човешкото общуване .

Много хора обаче не си 
правят труд да са толе-
рантни, защото не само не 
виждат непосредствена 
лична изгода, но се мислят 
и за ощетени . Да си толе-
рантен не значи да позво-
ляваш да те бият или уни-

жават, а преди всичко ти 
самият да не биеш или уни-
жаваш някого само защото 
той не е като теб; значи да 
се поставиш на мястото на 
другия и да прецениш дали 
и ти не би постъпил като 
него . За да си толерантен, 
е нужно да се опитваш да 
мислиш, а това никога и ни-
кому не се е отразило зле .

Етнос
Думата е старогръцка 

и е значела, според случая, и 
тълпа, и род, и племе, и на-
род . Тълпата е неорганизи-
рана група с непредвидимо 
поведение; членовете є се 
оказват времен но свързани 
по някаква случайна причи-
на и друга случайна причина 
ги разделя без съпротива . 
Затова, когато политоло-
зите искат да покажат, че 
едно управление е непосле-
дователно, неумно и се води 
само по моментните иска-
ния на хората, наричат го 
„охлокрация“ – от гръцкото 
„охлос“ – тълпа .

Родът (българите го 
наричат още „коляно“, тур-
ците  – „джинс“ или „сой“, 
шотландците  – „клан“) е 
група с общ ген (от ста-
рогръцкото „генос“  – рож-
дение) . Това значи група, 
която има сигурни дан ни 
(включително свидетел-
ски спомени, например), че 
произхожда от общ роди-
тел . Имен но този реален 
физически родител – или 
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живият спомен за него – 
е основанието всички да 
възприемат групата като 
едно цяло, различно от дру-
гите родове и индивиди . 
Знанието, че си част от 
някакво живяло и живеещо 
цяло, обикновено създава 
усещане за допълнителна 
сила и защитеност; то се 
запазва дълго . И днес има 
хора, които отдавна са на-
пуснали не само родното 
място, но и своята страна 
и континент, а продължа-
ват да изпращат празнич-
ни поздрави на никога не-
виждани внуци, на починали 
братовчеди . Други пък са 
така горди с подвизите и 
славата на прадедите си, 
сякаш ония току-що са ги 
извършили, а те самите са 
помагали лично!

Подредбата на рода на-
помня концентрични кръ-
гове, чийто общ център е 
родоначалникът . По тра-
диция колкото си по-близък 
до него, толкова по-голям 
авторитет имаш в рода, 
сиреч получаваш безпрекос-
ловно послушание . Работа-
та на авторитетния човек 
е да прилага обичая на рода; 
за непослушния това значи 
да понесе сурово наказание . 
Интересно е, че в рода само 
„старейшините“ могат да 
се позовават на обичая и 
да властват – обичаят не 
разрешава на обикновените 
членове „да си търсят пра-
вото“, ако старейшината 

ги е онеправдал . Фактът, 
че и в някои съвремен ни об-
щества законът не се при-
лага еднакво към всички 
хора, е наследство от родо-
вата политическа култура; 
такъв вид управление днес 
се нарича „авторитарно“ . 
Авторитарни държави, в 
които власт та е събра-
на в ръцете на един човек; 
той управлява безогледно 
хората, макар че те не са 
му никакви роднини . В ро-
довата („традицион ната“) 
култура опитът самоволно 
да напуснеш рода се наказ-
ва като предателство, но 
родът може да те изгони 
и това се смята за най-не-
човешкото наказание . (Нес-
лучайно старозаветният 
Господ наказва първия бра-
тоубиец Каин не със смърт, 
а с вечно отлъчване от 
рода . Изгоненият буквално 
е умирал от самота) .

Племето се държи като 
група, съставена от някол-
ко „близки“ рода и независи-
мо дали близост та им се 
дължи на общо местоживе-
ене, култура на бита или 
нещо друго, те решават 
по единствено позната-
та им схема на рода, че са 
близки, защото са роднини . 
Наистина, за разлика от 
рода, племето няма сигур-
ни дан ни за общия си пра-
родител, но тази неувере-
ност върши добра работа . 
Първо: така се облекчава 
„осиновяването“ на полезни 
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чужденци . Второ: за смет-
ка на историческата исти-
на (а тя е, че действите-
лен общ прародител няма) 
племето си измисля мит 
за прародителя и в този 
мит чрез образи е „закоди-
ран“ най-важният племенен 
организационен опит . Пле-
мето, например, разказва, 
че прародител му е кроко-
дилът . Поради това всеки 
крокодил за членовете на 
племето е „тотем“ – олице-
творение на прародителя, 
а от тук „табу“ – животно, 
което е забранено да се 
убива (освен в специален ри-
туал) . „Крокодилът“ тук ни 
връща във времената, кога-
то човешките групи са се 
управлявали все още лато 
природни организации, 
подобни на стадо . Всеки 
управленски акт се е осъ-
ществявал чрез груба сила 
– силата на най-силния, на 
мъжкаря водач на човешко-
то стадо . И също като при 
животните – забранявал на 
своите потомци половите 
връзки с жените на  група-
та, като ги отреждал само 
за себе си . Това, естестве-
но, периодично предизвик-
вало недоволство, а от там 
и кризи в управлението, 
които мъжкарят преодоля-
вал пак с насилие . Но един 
ден синовете му обединили 
силите си и го убили; и по-
между си направили дого-
вор как занапред ще си по-
делят жените и власт та . 

И от тук нататък вече се 
управлявали не само чрез 
сила, но и чрез този дого-
вор; това значи, че групата 
им преминала от природна 
към културна организация . 
За да запазят тази нова и 
по-умна организация и да 
попречат на появата на 
нов „животински“ дикта-
тор, започнали да преда-
ват този пръв договор от 
поколение на поколение (а 
той постепен но попивал 
нов опит и се усложнявал) . 
Но тъй като не било хуба-
во в преданието да има от-
цеубийци, а само културни 
герои, племето съхранило 
чрез тотема само спомена 
за животинското у бащата 
и го превърнало в крокодил .

След като дори пле-
мето няма сигурен праро-
дител, ясно е, че „общото 
потекло“ изобщо не може 
да бъде реална основа за 
групирането в етносгру-
пата, родена от сливане-
то на няколко племена . 
Племената по начало се 
срещат случайно; ако не се 
избият, обикновено започ-
ват да си разменят блага 
(вкл . жени); после се обеди-
няват против непознати 
групи, и след време могат 
да стигнат до етнос гру-
па, в която общият живот 
и цели постепен но изтри-
ват първоначалните кул-
турни и дори расови раз-
личия между племената . 
При достатъчно дълго съ-
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жителство, съчетано с из-
олация от околните, хора-
та от племето започват 
да си приличат по основни 
физически характеристи-
ки като пропорции на тя-
лото, форма на лицето, 
от тенък на кожата, цвят 
на очите; всичко това уче-
ните наричат „преобла-
даващ антропологически 
тип“ . (Например, преобла-
даващият антропологи-
чески тип на славяните 
е: руси, синеоки, високи, 
светлокожи и т .н .) .  

За да отбележат спе-
циално новите си успехи и 
да заздравят вътрешната 
си връзка, етносите раз-
виват памет за миналото; 
в своите разкази те пре-
връщат въображаемите 
си прародители и героите 
от войната и мира в обра-
зи на тези успехи . И така 
от поезия и истина се съз-
дава „общото историческо 
минало“ . То им служи като 
предание гарант, че техни-
ят етнос е истинско цяло, 
а не случайна тълпа; то им 
дава СИМВОЛИТЕ НА ГРУ-
ПАТА . Вероятно остатък 
от такова мислене в наше 
време е несъгласието на 
хората да бъдат включе-
ни в някой етнос, ако не 
вярват, че предците им 
са имали общо минало . Да 
си спомним престъпната 
практика в ислямските ре-
публики на бившия Съвет-
ски съюз, където централ-

ната власт, за да владее 
по-лесно, насила създаваше 
изкуствени етноси: всички 
те се разпаднаха, но това 
струваше огромни стра-
дания на хората .

От друга страна, не 
е толкова важно дали 
убеденост та в „истори-
ческото минало“ отговаря 
на историческите факти . 
Никой не поставя под въ-
прос съществуването на 
един етнос само защото 
историците (още) не са 
се произнесли по неговия 
произход . Достатъчно е, 
че мнозинството от гру-
пата приема тези схваща-
ния и си строи от тях ет-
ническо самосъзнание .

Същото се отнася и до 
принадлежност та на ин-
дивида към етническата 
общност . Меко казано, по 
всяка вероятност повече-
то от нас се заблуждават, 
ако си мислят, че по произ-
ход или „по кръв“ са „чисти 
българи“, „чисти турци“ и 
подобни . Но това не е осно-
вание те да се съмняват, 
че принадлежат на „своя“ 
етнос . Всеки има правото 
лично да решава към кой 
етнос да принадлежи . За-
това специалистите го-
ворят не за „етническа“, 
a за „етнокултурна“ при-
надлежност . В последния 
термин е вложено съзна-
нието за свободен избор . 

Ако в съюз с други 
етноси (или по-рядко сам) 
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етносът си направи ДЪР-
ЖАВА и се свърже с опре-
делена територия, той 
става част от НАРОД 
(или, ако е сам – просто 
народ) . В много случаи „ет-
нос“ и „народ“ са синоними . 
Просто, когато говорим за 
даден народ и го наречем 
„етнос“, ние искаме да по-
кажем, че в този случай на 
се интересуваме от връз-
ката на тази група с тях-
ната земя .

Етноцентризъм
Възприемането на 

собствената култура 
като превъзхождаща, за 
сметка на чуждите . Това е 
характерно за отношени-
ята малцинство–мнозин-
ство, и може да бъде ос-
нова за междуличностни 
конфликти при младежи-
те от малцинствата .

Буквалното значение 
на думата описва добре 
смисъла  є – един народ (ет-
нос) се приема за център, за 
„водач“, за „превъзхождащ“ . 
За разлика, от расизма, 
тук не става въпрос за би-
ологично превъзходство на 
избрания народ: етноцен-
тристите могат искрено 
да са против расизма . Но 
те вярват, че има един на-
род, който просто по исто-
рическа съдба осъществява 
някаква историческа ми-
сия и световно призвание 
– народ, пазител на цен-
ностите на културата, на 

божието слово, обединител 
на народи от дадена група, 
щит срещу вражеско про-
никване, меч на правата 
вяра и т .н . Те явно надце-
няват тоя народ, макар че 
тръгват от съвсем реални 
негови успехи (победоносни 
войни, културни приноси, 
издръжливост при бед-
ствия, икономическо бла-
госъстояние, регионално 
влияние, световно призна-
ние като „велика сила“) . По 
правило тези представи се 
дължат на историческото 
минало (рядко на настоя-
щето) на народа и се тъл-
куват като свидетелство 
за негова бъдеща още по-ве-
лика роля .

Ще познаете завърше-
ния етноцентрист, ако мо-
жете да сведете думите 
му до възгледа „Единстве-
ният народ, който може…“ . 
(Т .нар . „европоцентристи“ 
пък твърдят същото за 
въпросния континент  – 
имайки предвид западната 
му половина и разказват 
историята на света, ся-
каш само Западна Европа я 
е правила .) Етноцентрис-
тът приема етническа-
та култура на избрания 
народ за образец, а всички 
останали – за по-несъвър-
шени, изостанали, „про-
винциални“, „периферни“ и 
затова „стремящи се към 
центъра“ . Според етно-
центристите „центърът“ 
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е единственото място, 
където се творят норми-
те и се откриват прави-
лата, а останалият свят 
трябва само да повтаря и 
подражава . И за тях сякаш 
най-важният жест е пада-
нето ничком пред „великия 
народ“ . Това се проявява в 
т .нар . „месианство“ – пред-
става, че един народ е „ме-
сия“ за човечеството така, 
както за християните ме-
сията е Исус .

В почти всички слу-
чаи това прави етноцен-
тристите националисти, 
защото те обикновено по-
ставят в „центъра“ собст-
вения си народ . „Това, кое-
то прави моят народ, е 
естествено, казва такъв 
човек . – Затова всички 
трябва да правят като 
нас“ . Понякога се действа 
и така: обяснява се „наро-
дът“ и „народното“ като об-
щочовешка цен ност – след 
което лекичко се замества 
„народ“ с „нашия народ“ и 
неусетно „моят народ“ се 
превръща във висша цен-
ност, в цен ност за всички . 
Другите народи се оказват 
„непълноцен ни“ (така раз-
съждаваха фашистите  – 
днес го правят други) . Раз-
бира се, всеки народ е ценен 
със своя неповторим опит; 
и с този си неповторим 
опит всички народи (как-
то и всички хора) са равни 
пред човечеството .

Ако се отреди цен-
трално място не на собст-
вения, а на друг народ, 
етноцентризмът ста-
ва етнопровинциализъм . 
Етнопровинциалистите 
имат постоян но ниско са-
мочувствие, защото са 
избрали да се прекланят 
пред чуждата сила и успех, 
вместо да уважават собст-
вения си опит . Те обикнове-
но стават НАЦИОНАЛНИ 
НИХИЛИСТИ . Затова днес 
се приема, че етноцентри-
ското мислене, накъдето и 
да тръгне, не върши рабо-
та, независимо дали в цен-
търа сме поставили себе 
си или другиго .

Като наблюдава как 
хората от различните 
култури общуват и функ-
ционират, Едуард Хол 
(американски антрополог, 
въвел първия теоретичен 
модел за разграничаване 
на културите),стига до 
извода, че може да ги раз-
дели по два критерия:

 – По отношение на об-
щуването –  висок/нисък 
контекст;

 – По отношение на 
времето –  полихрон ни/
монохрон ни .

Висок и Нисък кон-
текст на комуникацията

Това е разликата меж-
ду прякото и непрякото 
общуване .

Високият контекст 
е имплицитен, кодиран, в 
него има много неяснота 
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и неизказаност . Главната 
функция на този стил е пос-
тигането/съхраняването 
на хармонията в отноше-
нията . Много разпростра-
нен е сред източноазиат-
ските култури, в които 
не са приети например ди-
ректната конфронтация 
или категоричният отказ .

Ниският контекст е 
експлицитен, прям, дирек-
тен, без увъртания . Целта 
на общуването не е под-
държането на хармония 
или на добри взаимоотно-
шения, а формирането на 
яснота и постигането на 
резултат . Не се смята за 
неприлично да заявиш мне-
нието си, дори то да не 
се хареса на отсрещната 
страна . Пример за такива 
общества са англоговоря-
щите страни и Холандия .

Монохрон но и поли-
хрон но поведение

Как използваме време-
то според Хол е един от 
най-безпристрастните и 
сигурни начини за дефини-
ране на междукултурните 
различия .

Монохрон ните общес
тва, като САЩ, Скандина-
вия, Великобритания и дру-
ги индустриални страни, 
гледат на времето като 
на ценен и ограничен ре-
сурс . Англичаните казват 
„Времето е пари .“ Вероят-
но монохрон ност та е въз-
никнала и се е утвърдила 
през промишлената рево-

люция, когато стремежът 
за увеличаване на произ-
водството довел до въвеж-
дането на смени и изисква-
не за стриктно спазване 
на работното време от 
работниците . Отиваш на 
работа и работиш 8, 10, 
или 12 часа, без да мислиш 
за друго . Работата се пла-
нира предварително и 
предначертаният план се 
следва . Монохрон ните об-
щества обикновено са ори-
ентирани към постигане 
на цели и висока ефектив-
ност на работното място .

Полихрон ните общес
тва са на обратния полюс . 
Те живеят по-бавно, съо-
бразяват се с естествения 
биологичен ритъм на чове-
ка и намират за приемливо 
едновремен но да се извърш-
ват няколко дейности . Уда-
рението е върху хората и 
добрите отношения, а не 
върху постигането на по-
високи резултати и пер-
фектно представяне на 
всяка цена . В такава среда 
хората обикновено се инте-
ресуват как са другите и 
как са семействата им, обе-
диняват се от неща отвъд 
служебните им роли и за-
дължения, споделят си лич-
ни преживявания и чувства .

Типични примери за 
междукултурни различия

Възприятието е раз
лично и често селективно:

 – Понятия като „сняг“ 
или „зелен“ съществуват 
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в българския само в един 
вариант докато един ес-
кимос познава 16 различни 
описания за „сняг“ . Зулуси-
те имат 39 различни из-
разни форми за „зелен“ . 

 – В арабските страни 
миризмите (от подправки, 
кафе и др .) често се възпри-
емат по различен начин за 
разлика от САЩ например .

 – По отношението си 
към времето различните 
култури също се различа-
ват една от друга като 
едни обръщат особено вни-
мание към миналото (напр . 
културното наследство в 
Китай) или са ориентиръни 
към настоящето (Латин-
ска Америка и Средиземно-
морието), или към бъдеще-
то (Западна Европа, САЩ) .

Еднакви, на пръв по
глед, поведения или же
стове се възприемат по 
различен начин:

 – В Индия (а и в Бълга-
рия) поклащането с глава 
в страни  означава „да“ на-
пълно противоположно на 
западната интерпрета-
ция . Пак в Индия (в езика 
Хинди) гласът се понижа-
ва в края на въпросител-
ното изречение .

 – Вдигнат нагоре па-
лец в Латинска Америка, 
и преди всичко в Бразилия, 
означава „всичко е ясно“ . 
В Средиземноморието съ-
щия жест е знак за число-
то „едно“, а за мюсюлмани-
те е груб сексуален знак .

 – С голяма предпазли-
вост също би следвало да се 
подхожда със знака „всичко е 
ОК“ (образуван кръг от палец 
и показалец): докато при пи-
лотите и гмуркачите този 
знак е еднозначен „всичко 
е ОК“, то при японците го 
разбират като „сега вече 
можем да говорим за пари“, в 
Южна Франция  като „нищо 
цен но“, а на Иберийския по-
луостров, някои части на 
Южна Америка, Източна 
Европа и Русия този жест е 
по-скоро вулгарен .

 – Многословието е при-
също за САЩ и арабските 
страни в противополож-
ност на Япония, където 
мълчанието между думи-
те има понякога по-важно 
значение за смисъла на ка-
заното, отколкото самите 
думи . Дългото мълчание 
в Япония е  предпочитано, 
докато в Европа и Северна 
Америка то е белег на не-
сигурност и притеснение .

 – Думата „компромис“ 
в Англия означава нещо 
добро (компромисът се 
счита за съгласие, за нещо 
позитивно, което носи 
ползи и за двете страни) . 
В САЩ зад думата се крие 
решение, при което и две-
те страни губят .

 – Смехът в повечето 
западноевропейски държави 
се свързва с виц или веселие, 
докато в Япония много чес-
то е знак за смущение, неси-
гурност или неловкост .
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 – В Средиземномори-
ето, Латинска Америка и 
Южна Африка е нормално, 
дори понякога се толерира, 
ако закъснееш половин час 
при покана за вечеря . В Гер-
мания и Швейцария това се 
възприема едва ли не като 
обида от домакина .

 – В много азиатски 
държави, когато сте по-
канени на вечеря в друго 
семейство, трябва да си 
тръгнете веднага след 
края на храненето  – кой-
то не си тръгне веднага 
сигнализира, че не е дос-
татъчно сит! Този, който 
направи същото в Северна 
Америка или Средиземно-
морието, изглежда неуч-
тив, невъзпитан, защото 
там такова поведение би 
означавало, че гостът ги е 
посетил само да се нахра-
ни, а не заради добрата 
компания на домакина .

 – Когато в Африка ка-
жеш на една приятелка, 
която отдавна не си виж-
дал, че е напълняла, това 
за нея би значело, че из-
глежда по-добре (по-здра-
ва) отпреди или, че е пре-
карала добре отпуска си . 
Същата забележка в Евро-
па, Северна Америка и Ав-
стралия би означавала, че 
жената вече не изглежда 
(толкова) атрактивно .

Следствие от реали-
зирането на интеркул-
турното образование в 
училище е придобиването 

на специфична интеркул-
турна компетентност. 

И н т е р к у л т у р н а -
та компетентност е 
способност та да се кому-
никира ефективно с други-
те . Тази способност може 
да е налице още от ран на 
възраст, но би могла също 
при подходящи условия и 
достатъчно воля да се раз-
вие и подпомогне в процеса 
на индивидуалното раз-
витие . Базата за успешна 
междукултурна комуника-
ция е емоционалната ком-
петентност и междукул-
турната чувствителност . 

Всеки човек има своя 
собствена история, свой 
собствен живот, следо-
вателно в по-голяма или 
по-малка степен своя 
собствена „култура“, 
респективно културна 
принадлежност (в т . ч . 
географска, етническа, 
морална, етична, рели-
гиозна, политическа, ис-
торическа) . Междулич-
ностните отношения 
предполагат срещи с хора 
от други културни кръго-
ве, континенти и страни, 
но също и от други компа-
нии, от друг пол или мал-
цинство . Дори в рамките 
на едно и също семейство 
би могло да има различни 
културни цен ности .

Интеркултуралната 
компетентност е пред-
поставка за всяка между-
личностна интеракция: 
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необходими са не само со-
циални компетенции, но 
също и чувствителност и 
разбиране за цен ностите 
на другите, възгледите 
им, техния живот и мисле-
не, както и способност та 
разбираемо и по подхо-
дящ начин да представим 
собствените си цен ности 
и гледни точки . 

Междукултурните 
компетенции подобряват 
взаимното разбиране и 
правят възможно пости-
гането на общи цели . 

Компоненти на интер
културната компетент
ност:

Интеркултурната 
компетентност е ком-
плексен феномен с множе-
ство компоненти . Тези 
компоненти включват:
 • Множество характерис-

тики и черти като напр .: 
гъвкавост, хумор, търпе-
ние, откритост, внима-
ние, любопитство, емпа-
тия, толерантност към 
неопределеност та и непри-
бързана оценка за другите .
 • Три области (домейна): 

способност за устано-
вяване и поддържане на 
контакти; способност за 
общуване при минимални 
загуби на информация или 
преиначаване; способност 
за сътрудничество за по-
стигане на нещо от общ 
интерес или потребно-
сти .

 • Четири измерения (ди-
менсии): знания; (позитив-
ни) нагласи; умения; осве-
доменост .
 • Отлични познания по 

втори език  – способност-
та за комуникация на 
втори (чужд) език е от из-
ключително значение за 
развитието на междукул-
турните компетенции . 
Справянето с предизвика-
телствата на чуждия език, 
способност та да се концеп-
туализира и изразява на 
чужд език разширява кому-
никативните стратегии 
на отделния човек, както 
и възможност та за използ-
ване на различни термини .
Този процес много често 
води до разширяване и про-
мяна на светогледа . Незна-
ене на втори език, дори и 
в минимални нива, ограни-
чава мисленето за света 
само в рамките на родната 
система и не дава възмож-
ност на човек да види раз-
лични аспекти, които би 
могъл да му разкрие конта-
кта с чужда култура .

Нива на развитие на 
интеркултурната комп
тентност

Първо ниво  – обуча
ващ се – участие в кратки 
програми за обмен в други 
страни, езикови курсове и 
т .н .(от 4 до 6 седмици)

Второ ниво  – времен
но пребиваващ  – в друга 
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страна, академични кур-
сове в друга страна (4-8 
месеца)

Трето ниво  – профе
сионалист  – работещ в 
организации предполага-
щи интеркултурен и мул-
тикултурен аспект

Четвърто ниво – меж
дукултурен/мултикул
турен специалист – меж-
дународни консултанти, 
преподаватели в чужди 
университети и т .н .

Елементи на интер
културната компетент
ност:

Разбиране на чуждия 
светоглед .
 • Способност за оценка 

на собствените умения и 
култура .
 • Способност за адапти-

ране към нова културна 
среда .
 • Способности да слушаш 

и наблюдаваш .
 • Обща откритост за ин-

теркултурално учене, 
както и към хора от други 
култури .
 • Способност за адапти-

ране към променящ се ин-

теркултурален стил на 
учене и комуникация .
 • Гъвкавост .
 • Способност за анализи-

ране, изясняване и систе-
матизиране .
 • Знания за собствената и 

чуждата култура .
 • Респект към чуждата 

култура .
 • Емпатия .
 • Разбиране за стойност-

та на културното много-
образие .
 • Разбиране за ролята и 

влиянието на културата 
в исторически и социален 
аспект .
 • Социолингвистична ком-

петентност  – осъзнаване 
на връзката между езика 
и значението в социален 
контекст .
 • Любопитство и откри-

вателство .
 • Учене чрез интеракции .
 • Гледна точка, която не е 

етноцентрирана .
 • Специфични знания за 

чуждата култура / Разби-
ране на чуждата култура 
и традиции .
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4.3. Социално-психологически 
проблеми на 3-годишните 
деца от ромски произход, 
постъпващи в детска градина

Децата от ромски произход, които на 3 години тръг-
ват на детска градина имат по-сложна задача от свои-
те връстници . Освен обичайните социално-психологи-
чески проблеми, свързани с напускането на семейната 
среда и постъпването в първата социализираща систе-
ма, се добавя проблемът с различния език, проблемът с 
усвояването на още един език, който не е майчиния .

Да си припомним изпитанията, през които дете-
то преминава, постъпвайки в детската градина, така, 
както ги е формулирал Доналд Уиникът в статията си 
„Майката, учителката и потребностите на детето“:

 • Децата изграждат концепция за себе си като за „Аз“ 
и във връзка със заобикалящия ги свят

 • Детето трябва да замени възрастните от семей-
ството, и в частност майка си, с един друг въз-
растен, на когото да се довери, който да стане 
авторитет за него и с когото да може да изгради 
емоционална връзка

 • Детето се среща със своите връстници и започва 
да изгражда отношения с тях . Динамиката на тези 
отношения се движи от враждебност и конкуренция 
към формиране на умения за взаимодействие и съ-
трудничество в общите игри1

За ромските деца тези задачи се усложняват от 
драстичното преминаване от една среда към друга, от 
появата на нови и непознати правила и най-вече от не-
познатия език, на който се говори . Това увеличава тях-
ната тревога и можем да предположим, че нивото на 
страх и безпокойство, особено в началото на постъпва-
нето в детска градина е много високо .

Всички педагози познават теорията на Жан Пиаже за 
развитието на интелекта и знаят за значението на сен-
зомоторния интелект в развитието на детето . Усеща-
нията, движенията в комбинация с позитивните прежи-

1  Тези идеи са развити в книгата на Мириам Сежер „Малкото учи
лище – голямото начало. Детето и детската градина“, изд.Колибри, 2013
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вявания подпомагат усвояването на новия език . В това 
отношение, особено полезни са всички ритуали, свърза-
ни с различни моменти от дневния престой в детската 
градина, които включват песнички и движения .

Друг важен момент при подпомагането на детето в 
научаването на езика е анализ на грешките, които от-
делното дете допуска и работата по коригиране на не-
говите специфични грешки .

Игри с пръсти
В тази връзка предлагаме един набор от игри с пръ-

сти, които са възприемани от децата с много желание и 
същевремен но повлияват усвояването на езика, фината 
моторика, социалните взаимодействия между децата и 
изграждането на емоционален контакт с учителката .

Ето и един набор от игри с пръсти:
Един от първите целенасочени уроци по комуни-

кация с бебето е малката игра, в която възрастният 
протяга показалеца си към детето, а то отговаря със 
същото, като координира движението с кратката дума 
„Боц!“ . По-сложна комуникация с възрастния се осъщест-
вява и при познаните игри „Буба лази, лази, търси де да 
влази . . .“, „Пиу, пиу, вранке . . .“, „Варило мишле кашичка“ .

Пиу, пиу, вранке
– Пиу, пиу, вранке,
Де си яла, де си пила?
– У цареви двори .
– Какво прави царица?
– Малко дете държеше,
шапчица му шиеше .
– Фърррр!
Кац – кац – кац . . .
Участват две деца или дете и възрастен . С палец, 

показалец и среден пръст едното дете като с човчица 
защипва кожичката на китката на другото . В такт с на-
ричането ръцете заедно ритмично се повдигат . В края на 
играта – „Фъррр!" – ръцете рязко се повдигат и „кацат“, 
потропват пръсти, по раменцата на първото дете .

Варило мишле кашичка
Варило мишле кашичка . (2)
На туй пръстче дало . (4)
На най-малкото не дало –
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кашичката се свършила . . .
То вървяло, плакало . (3)
Тука – тука – тука се скрило . . .
Лявата ръка се поставя с длан нагоре и с леко сви-

ти пръсти – наподобява паничка . С показалеца на дясна-
та ръка се върти върху дланта на лявата – имитация 
на лъжичка в паничката . При думите „на туй пръстче 
дало“ се посочват и свиват  поред палецът, показале-
цът, средният и безименият . А когато най-малкото 
пръстче „вървяло и плакало“, показалецът и средният 
на дясната ръка тръгват като крачета, погъделич-
кват гушката и се мушват в пазвата на детето .

Свито, свито юмруче
Свито, свито юмруче .
Кой ли ще го отключи?
Да изправим пръстленца
пет работни братленца .
Пръстите на ръката са свити на юмрук . Един по 

един се разгъват .
Моето семейство
Този пръст е дядото (сгъва се палецът) .
Този пък е бабата (сгъва се показалецът) .
Този тук е таткото (свива се средният) .
А пък този – майката (свива се безименният) .
Малкият съм аз (свива се кутрето) .
Радвайте се с нас (всички пръсти се свиват и раз

пускат неколкократно) .
Дай, бабо, огънче
– Дай, бабо, огънче!
– Ела по-нагоре .  (4)
– Дай, бабо, огънче!
– Влез и си вземи . 
– Страх ме е от кучето .
– То не е тука . Влез и си вземи .
– Бау – бау – бау – бау!
В тази популярна игра върховете на пръстите на 

двете ръце на единия участник са съединени . Като по 
стълбичка вторият изкачва едно по едно препятстви-
ята с думите: „Дай, бабо, огънче!“ спира на кутретата, 
на безимените, средните и стига до показалците – над-
нича в оградката . При думите: „Влез и си вземи .“ мушва 
ръчичка в „дворчето“, а „кучето“ скача да я хване .
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Дом
От свита в юмрук ръка разгъваме последователно 

пръстче по пръстче с думите: „ Раз, два, три, четири, 
пет – излезли пръсчетата на игра“ Свиваме ги бавно и 
последователно с думите: „Раз, два, три, четири, пет – 
вкъщи се прибраха пак“ .

Мий, мий, ръчички
Мий, мий, ръчички
в топлата водичка, 
а пък мръсната вода
ще изхвърлим ей така .
Китките извършват движения като при миене . По-

сле ръцете се разтварят и рязко се повдигат, като че 
ли изхвърлят съд с вода . 

Много от популярните игри с пръсти са съпрово-
дени не само с текст, но и с песен . Такива са „Хей, ръ-
чички“, „Пеят, скачат палците“ . 

Хей, ръчички
Хей, ръчички, хей ги две-
те ми служат най-добре .
Едната мие другата,
а пък двете – лицето . 
Таз ръка е дясната, 
а пък тази – лявата .
Цапа, цапа ръчички,
тупа-лупа – мънички . 
Да се хванем за ръце,
да направим колелце .
Трака – трака колелце, 
туй е нашето хорце .
Детето е вдигнало двете ръце пред себе си и из-

вършва движенията, които текстът подсказва . Движе-
нията се правят бавно и плавно . 

Пеят, скачат палците
Пеят, скачат палците .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)
Пеят, скачат показалците .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)
Пеят, скачат средните .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)



119

Пеят, скачат безимените .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)
Пеят, скачат малките .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)
Пеят, скачат всичките .  (2)
Пейте, скачайте, весели деца!  (2)
Детето е свило пръстите на ръцете, изпъва поред 

тези, за които се пее в съответната строфа и извърш-
ва с тях ритмични движения в такт с мелодията .

Всички децата харесват игрите с пръсти, защото 
те са приятни, но същевремен но развиват фината мо-
торика и координацията на движенията, активизират 
вниманието, памет та, мисленето, речта и творческо-
то въображение . При тези игри към тях е насочено вни-
манието на възрастния, те са в центъра на един пъл-
ноценен контакт, в който се чувстват призовани да 
участват с много положителни емоции .

Интересни са и изображенията с ръце на животни и 
предмети:

               
(коте)             (зайче)            (човече)         (таралеж)

              
          (козленце)                      (очила)

Организирането на игри с тези изображения е от 
особено значение за изграждане и упражняване на връз-
ката движение, жест, език, символ, която е в основата 
на речевото и символното развитие на детето .
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Игри за развиване  на фината моторика 
Късането и мачкането на хартия добре подсилва 

ръцете . Рекламните брошури и вестници се късат лес-
но и са евтин и удобен материал за работа . 

Апликации: ярките цветове на хартията, различ-
ните детайли и фигури, цветните картинки  – всичко 
това прилича на анимационен филм или на конструк-
тор, затова апликациите се харесват много на децата . 
Децата обичат да  изрязват от мека тънка хартия, 
защото това им се отдава, или съставят картин-
ки от вече готови форми изрязани от възрастните . 
При провеждане на занятията се създават благоприят-
ни условия за формиране на такива качества в личност-
та на детето, като активност, инициатива и самос-
тоятелност . Стимулира се творчеството и усвояване 
на нови знания и умения чрез играта с материалите и 
продукта, който е създаден .

Работата с глина, пластични материали, тесто, 
действа отлично за подсилване на ръцете и раменете . 
Скриваме стотинки в купчина глина и молим детето да 
ги открие . Пръстите трябва доста да поработят . Кол-
кото глината или пластелинът са по-твърди, толкова 
повече сила ще трябва да използва детето . Ако искаме 
да направим работата му още по-сложна, слагаме ма-
териала за няколко минути в хладилника . 

Нетрадицион ни пъзели  – можем да предложим по-
строяване на интересни фигури например от бучки за-
хар или бисквитки и бонбони с различни форми и фигури . 
Може да се нареже готова рисунка или картинка, която 
детето е избрало .

Закачане на малки кукленски дрехи на ниско въже 
или  закрепяне с щипки върху кутия за обувки . Използва-
ме зарче, което да показва колко щипки да извади дете-
то от кутията . Подбираме щипки с различна големина 
и цвят, за да развие детето сръчност и едновремен но 
да упражнява знанията си за цветове и форми .

Пускане на монети в касичка  – можем да използ-
ваме касички с два различни цвята (например червен и 
син) и жетони в съответните цветове, за да подобрим 
цветоусещанията . Жетоните е могат да  имат различ-
на големина,  но не по-голяма от  отвора на касичката .
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Пъхане на топчета в пластмасови бутилки – отново 
могат да се групират по големина и цвят . Същата игра 
може да се направи с хартиени топчета в различен цвят .

Творчески игри, подобни на рисуването – използва-
ме „инструменти“ с големи дръжки, напр . бояджийска 
четка, бои в чашка, големи тебешири, валячета за бо-
ядисване . Ако детето има проблеми в координацията и 
не обича да рисува, ще трябва да измислим нови начини 
и да търсим нови пособия и техники, за да го мотиви-
раме . За него би било по-лесно да рисува върху отвесна 
повърхност (стена, дъска), отколкото върху водоравна 
(върху масата) . Можем да закачим листа на стената . 
Може да рисува клекнало и това да развива стабилност-
та му . Вариант на играта е и рисуването с ръце, мас-
кирането с бои . След като лицето на детето е изрису-
вано, можем да му предложим да изиграе заедно с нас 
епизод от приказка, която сме му разказали в началото 
на занятието . Така ще насърчим артистичност та на 
детето, неговата креативност и ще подобрим социал-
ните му умения чрез овладяването на определена роля .

Изстискване на шише – пълним пластмасово шише 
с боя и оставяме детето с изстискване да рисува върху 
голям лист хартия .

Навиване на листове хартия на руло като работим 
последователно с двете ръце .

С палец и показалец събираме семена (боб или леща) 
или камъчета – едновремен но с двете ръце или с редуване

Мачкане на мека топка – действа отпускащо .
Игра с ластик или конец, като с помощта на двете 

ръце го преплитате и получавате различни форми
Рисуване релефно – смесваме боя с пясък . Първо ос-

тавяме детето да работи с пръсти, след това с край-
чеца на молив, накрая с четка .

Пластмасови букви  – караме детето да ги опи-
па, проследи с очи, назове, обрисува .

Изработване на букви от глина или пластелин
Рисуване и игра в пясък – пълним сандъче или леген 

с пясък . Детето може да рисува с пръст, с клечка в сух 
или мокър пясък . Пясъкът е подходящ и за игра с дребни 
фигури, чрез които се пресъздават различни сюжети .

Пясъкът като средство за забавление и обучение 
е много подходящ при летни занимания извън учебна-
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та стая . Пясъчната табла е чудесно средство за ре-
лаксация и развиване на уменията, предшестващи пи-
сането . Идеална е за развиване на концентрацията, 
креативност та, координацията око-ръка и основните 
умения за определяне на посоките ляво/дясно . В закри-
ти помещения тя се поставя на пода или върху маса и 
на децата се показва как да рисуват с плавни движения 
върху пясъка, а после рисунките се украсяват с раз-
лични природни материали или малки играчки . Допъл-
нителните аксесоари    като валячета, гребла, четки, 
пясъчни писалки, бодливи топки, шаблони и формички   
ще доставят истинско удоволствие на децата и ще ги 
забавляват в продължение на часове . Игрите и рисува-
нето в пясъка са увлекателна дейност, която предлага 
безкрайни възможности за творчество . 
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4.4. Използване на приказките 
в писхосоциалната работа

„...Но изведнъж чух. Да, наистина. Чух как долу в 
кладенеца нещо започна да шепти. Дълбоко, дълбоко 
в ниското нещо започна да шепти и да мотолеви. Ня-
какъв странен глас, който не бих могъл да оприлича 
на никакъв друг глас. И този глас зашепна приказки. 
Приказки, които не можеха да се сравнят с никои други 
приказки, които бяха по-хубави от всички приказки на 
света. Май нищо друго не обичам тъй както приказ-
ките – надвесих се над кладенеца, та да чувам още по-
добре какво шепне гласът...“

Астрид Линдгрен „Мили мой Мио“
(Кладенецът на Среднощния шепот, който разказ

ва отдавна забравени приказки) [6,с.51]

Децата, независимо от своите различия, обичат 
приказки . Различната етнокултурна среда, в която се 
раждат и порастват, слага своя отпечатък върху раз-
витието им, но не и върху основните психологически 
задачи, които всяко дете трябва да реши по време на 
своето порастване . В предложения текст ще ви при-
помним някои от важните психосоциални проблеми на 
децата и идеи за преработването на вътрешните кон-
фликти чрез приказките . В текста е обобщен опит от 
семинарна програма, подготвена и реализирана за педа-
гози, психолози, логопеди, ресурсни учители и социални 
работници, част от които с опит в работата с деца от 
ромски произход .

Митовете за децата 
и тяхното щастливо детство
Около представата и говоренето за детето, деца-

та и тяхното щастливо и безгрижно детство има мно-
го митове . Детските педагози, които приемат малки-
те деца, постъпващи за пръв път в детската градина, 
могат много да ни разкажат за страданието на децата 
и начините, по които те го изразяват . Процесът на по-
растване е свързан с много предизвикателства за де-
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тето и преди всичко с отказ от един вид получаване 
на удоволствие и прокарване на нов път към друг  вид 
удоволствие – удоволствието от смученето и хапане-
то ще отстъпи пред удоволствието да манипулираш с 
предметите от реалност та и да влизаш в контакт с 
другия чрез жестове и думи, удоволствието от телес-
ното сливане ще бъде заменено от удоволствието на 
самостоятелното движение  и свободното боравене с 
речта; удоволствието да си „с мама“ ще отстъпи пред 
удоволствието на играта с връстниците и контакти-
те с други значими възрастни . 

Идеята за „щастливото детство“ е по-скоро израз 
на нашата мечта като възрастни да предпазим деца-
та си от неблагополучията на съдбата . „Детето тряб-
ва да има по-добра съдба от родителите си, да не се 
подчинява на властващите в живота необходимости . 
Болест та, смърт та, отказът от наслади, ограничава-
нето на волята не бива да го засягат, природните и об-
ществените закони не трябва да важат за него, то на-
истина трябва да се превърне отново в център и ядро 
на света . His majesty the Baby,  както сме се самовели-
чаели някога . Детето трябва да осъществи несбъдна-
лите се мечти на родителите, да стане велик човек и 
герой вместо баща си, да се омъжи за принц като късно 
обезщетение за майката .“ [12, с .31]

В периода на детството ние решаваме много труд-
ни задачи, свързани с нашия психизъм и по-нататъшни-
те ни възможности  да учим, да обичаме и да работим . 
Приказките и играта могат да бъдат интерпретира-
ни като двата основни механизма, чрез които детето 
се справя с вътрешните  си конфликти, част от които 
имат несъзнавана природа .

От друга страна, тези, които срещат децата в 
различни моменти от техния живот и ги придружават 
през този най-важен етап от човешкото развитие  – 
детството  – са изправени пред много трудности и 
професионални предизвикателства . Ние, различните 
професионалисти, срещаме децата по различен повод – 
психолозите и психотерапевтите са ангажирани с пси-
хологическите проблеми на порастването, които често 
намират израз в разнообразни симптоми . Практикува-
щите педагози знаят, че в повечето случаи трябва да 
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са много креативни и да „измислят“ своя начин как да 
работят с детето, което има емоционални, физиче-
ски или интелектуални проблеми . Това е процес, който 
протича в съответствие със собствените им нагласи, 
характер и трудности, и в съответствие със специ-
фичната проблематика на детето, групата или класа . 
Защо понякога за педагога е толкова трудно да общува 
с „трудното“ дете? Защо то успява да го изнерви, да 
го накара да „излезе от кожата си“, да отвърне така, 
сякаш самият той е дете? Австрийският психоанали-
тик Хелмут Фигдор, в своята книга „Психоаналитична 
педагогика“, обяснява тези проблеми с това, че „ . . .деца-
та държат пред нас огледало, в което се отразява на-
шето собствено несъзнавано .“ [11, с . 45] Какво означава 
това? Колкото по-малко е едно дете, толкова по-силни 
са неговите емоционални преживявания и неговите им-
пулси . Педагогът застава на пътя на детските нагони, 
които все още са недостатъчно социализирани и се под-
чиняват на принципа на удоволствието . Педагогът се 
сблъсква с гняв, с категоричен отказ, с ярост, с депре-
сивност, които идват от детето . Понякога тези емо-
ции го заливат и провокират неадекватен отговор от 
негова страна .

Адекватно подбраното продължаващо обучение би 
могло да позволи на педагога да работи както върху 
конкретни проблеми от своята практика, така и върху 
собствената си субективност . Това е част от превен-
цията на професионалното изпепеляване, демотивира-
нето и психосоматичните болести .

Това бяха основните ни мотиви да предложим семи-
нарна програма „Използване на приказките в психосоци-
алната работа“ на работещите с деца специалисти  – 
педагози, психолози, логопеди, социални работници . 
Програмата бе предложена като свободен обучителен 
проект, неангажиран с образователни институции . Ней-
ните основни акценти бяха два: участниците да научат 
повече за вътрешния свят на детето, за процеса на не-
говото порастване и свързването на вътрешната му 
реалност с  външната, от една страна и от друга  – те 
сами да се върнат отново в света на вълшебните приказ-
ки и чрез собствените си преживявания да преоткрият 
детския емоционален свят . До момента семинарната 
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програма е реализирана седем пъти с общо 90 участника 
в градовете Пловдив, Варна и Бургас .  Семинарите бяха 
организирани в пет теми  – „Приказките в живота на 
детето“,„Езикът на приказката и езикът на преживява-
нето“, „Пътят на героя“, „Приказки и сънища“, „Практи-
ческа работа с приказки“ . Настоящият текст обединява 
основните идеи предложени в тези пет теми .

Роля на вълшебните приказки 
в психичния живот на детето
Тази тема се разглежда чрез кратки теоретични 

експозета насочени към въпроса как приказките рабо-
тят за детето . Как те участват в механизма на пре-
работване на несъзнаваните конфликти в психичния 
живот на детето: принципът на удоволствието сре-
щу принципа на реалност та, детският нарцисизъм и 
инфантилната идея за всемогъществото, интегрира-
нето на Аз-а като интегриране на възприятията и ин-
тегриране на структурите То, Аз и Свръхаз .

Най-обширното изследване за ролята на вълшебните 
приказки в психичния живот на детето е направено от Бру-
но Бетълхайм в книгата му „Употребата на магичното“ [13] . 

Като последовател на З . Фройд, Б . Бетълхайм спо-
деля идеята, че несъзнаваното има съществена роля в 
поведението както на възрастния, така и на детето . 
Приказката работи за детето на различни нива на не-
съзнаваното . Тя му позволява да осъзнае част от несъ-
знаваните конфликти (омразата към родители, братя 
и сестри, егоистични подбуди, силен гняв и дори жес-
токи фантазии) и да ги преработи чрез въображението 
си, идентифицирайки се с приказните герои .  Тя му дава 
послание, че: „борбата с някои трудности в живота е не-
избежна, че е част от човешкото съществуване, но че 
ако човек не я отбягва, а твърдо посреща неочакваните 
и често пъти незаслужени затруднения, той преодоля-
ва всички препятствия и накрая излиза победител“ [13, 
с . 8] .  Разбира се, авторът многократно подчертава, че 
не става въпрос за рационално знание и поуки . Детето, 
идентифицирайки се с героя, си представя, че преминава 
заедно с него през всички несгоди и борби, и заедно с него 
тържествува, когато доброто победи . Така поуката, че 
„злото не си струва“ се „отпечатва“ по своеобразен на-
чин в него чрез вътрешните и външни борби на героя .
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За съвсем малкото дете на (2-3 г .) приказката помага 
да се въведе в психичния живот принципът на реалност-
та и ограничаването на принципа на удоволствието, кое-
то на тази възраст е трудна и неприятна задача . Когато 
майката се опитва да откъсне детето от приятната 
игра, то обикновено реагира с бурно недоволство . Но ко-
гото слуша приказката за трите прасенца, същото дете 
по един индиректен начин разбира, че отдаването на удо-
волствие и несъобразяването с реалност та, може да при-
чини сериозни вреди . Идентифицирайки се с най-умното 
прасенце, детето поставя началото на вътрешна работа 
върху идеята, че удоволствието може да бъде отложено 
и разрушителните, несъзнавани асоциални тенденции 
(олицетворявани от вълка), които действат във всеки от 
нас, могат да бъдат контролирани и победени .

„Като всички велики творби на изкуството, при-
казките дават удоволствие и в същото време напът-
стват, но техният особен гении е в това, че го правят с 
думи, които говорят директно на децата . Във възраст-
та, когато тези разкази са най-значителни за детето, 
основният му проблем е да въведе някакъв ред във въ-
трешния хаос на съзнанието си, за да може да разбира 
себе си по-добре, което е необходима предпоставка за 
постигане на съответствие между неговите усещания 
и външния свят“ . [13, с 53]

Защо сме толкова убедени, че съществува несъот-
ветствие, с какво всъщност се бори детето? В своите 
преживявания детето се натъква на такива, които да-
леч не са сред най-одобряваните от неговите родите-
ли и другите възрастни – например завист та към при-
тежанията на другите деца, ревност та към братята и 
сестрите, омразата към майката и бащата, когато те 
са го наказали или просто са го оставили, за да отидат 
във ваканция само двамата . В тези случаи детето има 
нужда от приказката, която позволява да се фантазират 
„лошите“ тенденции и така да се получи удовлетворение 
на импулса за отмъщение . В приказки като „Хензел и Гре-
тел“, „Братче и сестриче“ и други, мотивът за братчето 
или сестрата, които биват застрашени или омагьосани и 
превърнати в животно, е последван от спасителния път, 
който другото дете ще намери, за да освободи и двамата 
от  бедата . Така разиграната фантазия, че с брата/сес-
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трата се е случило нещо лошо, но то го спасява, позволя-
ва на детето, слушащо приказката, да преработва свои-
те пристъпи на ревност и да преживява удоволствието 
от фантазното извършване на добри постъпки .

В процеса на порастване трите инстанции на пси-
хичния живот То, Аз и Свръхаз се отделят и се диферен-
цират все по-ясно . Репертоарът на Аз-а за преодолява-
не натиска на То и Свръхаза става по-богат и по-сложен . 
Аз-ът е способен да влиза във взаимодействие с други-
те две инстанции, без да позволява несъзнаваното да 
вземе връх . За детето от предучилищна възраст това 
все още си остава трудна задача .

Приказки като „Бялата змия“, „Кралицата пчела“ и 
др ., в които се появяват животни, които най-напред са 
спасени от героя, а след това на свой ред му помагат, 
поощряват детето да използва вътрешните си ресур-
си – сили, които изглеждат неразбираеми и враждебни, 
могат да бъдат опитомени, да се постигне съзвучие с 
тях . В „Бялата змия“ героят започва да разбира езика на 
животните, след което следва вътрешната си доброта 
и им помага в трудни ситуации, за да направи възмож-
но те да му се притекат на помощ при изпълнение на 
задача, която изглежда невъзможна – да се извади пръс-
тен от морето, да се събере десет чувала разпръснато 
в тревата просо за една нощ и да се донесе ябълка от 
дървото на живота . Чрез приказките детето изгражда 
преживяването на надежда, на цялостност на личност-
та, на увереност в собствените си възможности да 
даде, да поправи нещо в отношението си към другия .

В определени периоди от порастването си децата 
се „привързват“ към различни приказки . Бетълхайм каз-
ва че, детето чувства коя от приказките, които слуша 
е вярна на вътрешното му състояние . Това разпознава-
не не се постига с едно чуване на приказката . Само ко-
гато чува приказката много пъти и има възможност да 
мисли върху нея, детето може да извлече изцяло полза-
та от начина, по който приказката му предлага разби-
ране за собствените му преживявания и отношенията 
му със света . Тогава приказката придобива личен сми-
съл за него и за трудните моменти, които преминава . 

Практическата работа по тази тема включва ро-
лево разиграване на приказки, изработване на кукли, 
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екипна работа зад параван, концептуализиране на опре-
делени детайли от приказка, които поради особената 
им роля се преекспонират чрез рисунки, измисляне на 
монолози и работа с „добавъчна сцена“ .

Езикът на приказката 
и езикът на преживяването
Теоретичната работа в този семинар включва ана-

лиз на приказната форма и силните негативни чувства – 
гняв, страх, отчаяние, ревност, омраза . Как детето се 
справя със силните архаични чувства с помощта на при-
казката? Приказките и въвеждането на забраните . 

Ако анализираме сложния психичен живот на дете-
то около процеса – отграничаване на Мен и Не-мен, на 
вътрешните преживявания и това, което идва отвън, 
можем да използваме опита на унгарския психоанали-
тик Шандор Ференци [14] .

В своята статия „Степени в развитието на чув-
ството за реалност“, той ни показва как детето отде-
ля външната реалност от вътрешната, субективния, 
преживелищен опит от външните въздействия . Преди 
да достигне до зряло чувство за реалност, детето пре-
минава през няколко периода на всемогъщество .

Период на безусловно всемогъщество, датиран в 
най-ран на бебешка възраст, когато детето изисква 
само възвръщане на това състояние, което вече е било 
някога . Ференци има предвид вътреутробното състоя-
ние, което е свързано с обезпечаване на всички жизне-
ни нужди на бебето . В това състояние то не полага ни-
какви усилия за задоволяване на своите потребности . 
Когато детето не може да се откаже от мисълта, че 
неговото желание трябва да бъде изпълнено, то не из-
исква невъзможното, а  само връщане на – доброто ста-
ро време, когато е било всесилно .

Период на магическо-халюцинаторно всемогъще-
ство . Предходното „безусловно всемогъщество“ от су-
бективна гледна точка на детето се е изменило само 
дотолкова, доколкото то трябва халюцинаторно да 
определи целта на желанието си (да си я представи), 
но след изпълнението на това условие то не трябва да 
променя нищо в реалност та, за да постигне изпълнение 
на желанието си . Тъй като детето все още няма никак-
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ви познания за реалното съотношение между причина 
и следствие, за съществуването на дейност на хора-
та, които се грижат за него, то започва да чувства, че 
притежава магическа способност – може да реализира 
фактически всички желания като просто си представи 
тяхното задоволяване .

Период на всемогъщество с помощта на магически 
жестове . Постепен но детето се научава да протяга 
ръка към предметите, които иска да получи . На тази 
основа се развива езикът на жестовете . Чрез съответ-
на комбинация от жестове детето може да изразява 
различни свои потребности и често те наистина се 
удовлетворяват, така че детето, ако спазва определе-
но условие – все още може да бъде всесилно .

Следващият период настъпва, когато детето про-
тяга ръка, но искания предмет не идва, привлечен от 
магическия жест . Като че ли има някаква зла воля, коя-
то се противопоставя на този жест . И ако до този мо-
мент детето се е чувствало като единственото „все-
могъщо“ същество, на което светът се подчинява, като 
изпълнява указанията му, постепен но във вътрешния 
му свят настъпва болезнена промяна . Всички неща, кои-
то по коварен начин не искат да се подчинят на волята 
му, детето трябва да отдели от своето Аз и да ги на-
зове „външен свят“, т .е . да отдели субективното пси-
хично съдържание (чувства, емоции) от обективните 
усещания . Сега детето приписва на външния свят ка-
чества, които се е научило да разпознава във вътреш-
ния си свят . Това е така наречения „анимистичен пери-
од“ на постигането на реалност та, когато всяко нещо 
му се струва живо и в него детето се опитва да намери 
своите собствени органи и тяхната функция . По такъв 
начин възникват дълбоки, съхраняващи се през целия 
живот отношения между човешкото тяло и света на 
обектите . Това са символичните отношения . От една 
страна, през този период детето не вижда в света 
нищо повече от одушевени символи на своето тяло, а 
от друга – то се опитва да изобрази многообразието на 
света чрез средствата на същото това тяло . Тази спо-
собност за символично изобразяване води до значител-
но усъвършенстване на езика на жестовете и позволява 
на детето не само да сигнализира за желания, които се 
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отнасят непосредствено до неговото физическо тяло, 
но и да изразява желания, отнасящи се до изменение 
на външния свят, сега вече осъзнат от детето като 
такъв . Ако в този период детето е обградено с адек-
ватна грижа, то не е в състояние самї да се откаже от 
илюзията за всемогъщество . Достатъчно е само да из-
образи символично който и да е предмет и той (както 
то предполага, че е одухотворен), често сам „идва“ при 
него . Имен но това впечатление се създава при детето, 
мислещо анимистично, когато неговите желания се из-
пълняват . Разбира се понякога удовлетворяването на 
желанието не настъпва и детето започва да подозира, 
че съществува и по-висша власт (майката или човекът, 
който се грижи за него) и че ако то иска да получи удо-
влетворение след магическите жестове, то трябва да 
се сдобие с благосклон ност та на тази власт .

Едно от тези „средства на тялото“, което детето из-
ползва за изобразяване на своите желания или на желаеми-
те предмети, впоследствие ще придобие особено значение 
и ще стане приоритетно средство – това е езикът . Пър-
воначално езикът е подражание, т .е . гласово изображение 
на шумове и звуци, произвеждани от определени вещи или 
хора . Гласовото изображение се оказва по-просто и дава 
възможност да се представят повече и по-разнообразни 
предмети и процеси от външния свят, отколкото това е 
възможно с жестове . По този начин символиката на жес-
товете се отделя от символиката на езика . Отказвайки 
се от тромавото и „неработещо“ винаги умствено пред-
ставяне на желанието и още по-тромавото драматично 
изображение (чрез жестове), човек прави голяма крачка на-
пред като възпроизвежда редове от звуци, наречени „думи“, 
които позволяват по-икономично и по специализирано да се 
изразяват желания . Символиката на езика прави възможно 
съзнателното мислене, защото то се свързва с несъзнава-
ните мисловни процеси и им дава качества, чрез които те 
могат да бъдат възприемани и осъзнавани . Съзнаваното 
мислене посредством езиковите знаци се явява най-висо-
кото постижение на психичния апарат – сега приспособя-
ването към реалност та става възможно .  Конкретните 
осмислени желания на детето са немного и сравнително 
прости, обикновено съпроводени с мимика . Това ги прави 
лесни за разгадаване от възрастния, който все още е го-
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тов да се притече на помощ . При това детето счита, че 
притежава вълшебни способности и се намира в периода на 
магическите мисли и магическите думи . 

Във вълшебните приказки откриваме всички еле-
менти на всемогъществото, от което детето трябва 
постепен но да се откаже . В „Шестима тръгват по ши-
рокия свят“ всеки от приятелите на героя притежава 
завидна мощ на едно сетиво или една физическа дарба – 
зрение, слух, дъх, тактилност, сила, бързина . В други 
приказки героят може да измине пътя от девет плани-
ни до десета сам чрез удара на един жезъл или чрез бър-
зоходни обувки . Наметалото го прави невидим, щитът 
му издържа на омагьосващия поглед, а мечът му никога 
не се чупи . Животните, дърветата, слънцето и луната 
му говорят, симпатизират му или му пречат, но винаги 
влизат в отношение с него . Вълшебни предмети му оси-
гуряват храна, сила и знание .

Архаичният свят на детските фантазии, предпо-
ложен и описан от Мелани Клайн [5], присъства с абсо-
лютна точност във вълшебните приказки . Разкъсване, 
нарязвяне на тялото, изяждане, поглъщане – тези фор-
ми на действие се срещат често в тях . Придобиване на 
сила чрез инкорпориране на част от противника или на 
целия противник е друг разпространен мотив . Героят 
често изпива или изяжда вълшебни храни или получа-
ва вълшебни дарове (добри обекти), които увеличават 
силата му и способност та му да се справи с против-
ника, който притежава чудовищна мощ, опитва се от 
своя страна да му даде отровни храни и отвари, които 
могат да го унищожат . Това напълно съответства на 
преживяването на малкото бебе, преследвано отвът-
ре и отвън от деструктивни сили, което се нуждае 
от поемане на „добри“ обекти, от усещане за връзка с 
„добри“ обекти за да натрупа повече „добри“ преживя-
вания .   Разцепването на образа на майката на „добра“ и 
„лоша“ и трудностите на детето да ги събере в прежи-
вяването на амбивалентност е отразено в приказката 
чрез образа на майката и на мащехата . „Лошата“ майка 
е тази, която ще постави героя на изпитание / „Пепе-
ляшка“/, ще го изпрати да се справя с трудни препят-
ствия /“Златка, златното момиче“/ и дори ще пожелае 
неговата смърт / „Снежанка“/ . В приказките това може 
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да бъде мащехата, лоша орисница, зла магьосница . В 
реалност та детето ще „разцепи“ образа на заместите-
ля на майката и постъпвайки на детска градина то ще 
създаде идеята за „лошата“ и „добрата“ госпожа . Това 
ще му помогне да преодолее раздялата с майката и да 
запази лоялност та си към нея, като проектира всички 
негативни преживявания, продуцирани от новата среда 
върху едната от двете учителки . 

Ако се вслушаме внимателно в първите три приклю-
чения на Синдбад мореплавателя, ще чуем за един свят, 
който може да бъде отнесен към преживяванията от 
времето на параноидно-шизоидната позиция (между 0 
и 4-месечната ни възраст) . „ . . .към нас се спусна някакво 
огромно същество, което приличаше на човек, но беше 
черно и много едро, високо, колкото голяма палма; очите 
му горяха като огнища, зъбите му приличаха на бивни 
на дива свиня, устата му зееше грамадна като отвор 
на кладенец, устните му бяха като камилски и увиснали 
над гърдите, а ушите му бяха същински големи капаци, 
клепнали чак до раменете, а ноктите на ръцете му при-
личаха на кривите нокти на лъвски лапи .“ [7, с . 258]  Не 
случайно, когато четем тази приказка като възрастни, 
страшните описания в нея ни изненадват и се питаме 
„Това същата приказка от моето детство ли е?“

Същото се отнася и за приказката „Василиса Пре-
красна“ . Срещата на Василиса с къщичката на баба Яга е 
ужасяваща: „Гледа – къща стои . Оградата около къщата 
била от човешки кости . На оградата стърчат човешки 
черепи, вместо порти – човешки крака, вместо ключал-
ка – ръце, вместо катинар – остри зъби .“ [9, с .8]

Тези цитати ни препращат към архаичния свят на 
детето, изпълнен с добри и лоши частични обекти, кои-
то се борят за надмощие в преживяванията му . Тук мо-
жем да търсим идеи за достъп до света на аутистич-
ното и психотичното дете, да си представим с какво 
е населен този свят и защо това дете се ужасява от 
срещата с Другия .

Когато говорим за вътрешен свят на детето, 
трябва да познаваме идеите на Доналд Уиникът, кой-
то дефинира много точно това понятие: „Имен но това 
безгранично преработване (има се предвид преработ-
ването на опита, който бебето има от взимоотноше-
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нията си с външния свят) представлява „вътрешния 
свят“ . Думата „вътрешен“ в този термин се отнася на 
първо място за корема и на второ място за главата и 
крайниците и която и да е част от тялото . Индивидът 
има склон ност та да разполага случките от фантазия-
та във вътрешност та и да ги идентифицира с нещата, 
които се случват в тялото .“ [10, с . 97] 

Използвайки разказите на своите малки пациенти, 
Уиникът ни дава доказателства как детето населява 
своя вътрешен свят с образи и действия взаимствани 
от външната реалност:

„ . . .децата често разказват за вътрешния си свят, ко-
гато ги питат за вътрешните им неразположения . Едно 
дете казва, че вътре бушува война между испанците и ан-
гличаните, които се бият с мечове . Друго разказва фан-
тазия за малки човечета, които седят около маса в сто-
маха му и чакат храната да бъде свалена надолу . Малко 
момче на четири години казваше, че чува човечета, които 
тракат с чинии, малко след като се е нахранил . Друго каз-
ваше, че имало редичка деца, които седели на една ограда 
вътре в майка му и раждането ставало, когато бащата 
влизал и събарял някое дете с лост .“ [10, с . 97-98]

Разбираме, че това е жив и динамичен свят, който 
има собствен живот, а понякога отделни елементи от 
този свят могат да вземат връх и да излязат от кон-
трол . Както се случва със силните чувства – гняв, омра-
за, любов, мъка . Приказката за „Рибарят и страшния дух“ 
ни дава представа за силата на чувствата при детето – 
то има усещане, че те могат да разрушат, да убият .

Логично е да се запитаме какво постранство е при-
казката? Защото тя не е част от вътрешния свят, нито 
принадлежи на реалност та . Но тя отразява случващото 
се във вътрешния свят и от друга страна е населена с 
герои, в които всеки би могъл да се разпознае „един мо-
мък“- „една девойка“, „един син“ – „една дъщеря“ и т .н . За 
пространства с такива характеристики /играта, изку-
ствата/, Доналд Уиникът въвежда термина „междин но“ 
или „преходно“ пространство . Уиникът допуска, че зада-
чата по приемането на външната реалност никога не е 
завършена окончателно, че нито един човек не е напълно 
свободен от напрежението непрекъснато да свързва въ-
трешната и външната реалност . „Съществува и трета 
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част от живота на едно човешко същество, част, която 
не можем да пренебрегнем, междин на област на прежи-
вяване, за която допринасят и вътрешната реалност и 
външният живот . Това е област, която не е предизвиква-
на, защото към нея не се предявяват никакви претенции, 
освен тя да съществува като място за отдих на инди-
вида, зает с постоян ната човешка задача да поддържа 
вътрешната и външната реалност отделно, и все пак 
взаимосвързани .“ [10, с . 337 – 338] Приказното простран-
ство има всички характеристики на „преходно прос-
транство“, така както го определя Доналд Уиникът  – 
то позволява едно естествено „лечение“ на проблеми, с 
които всяко дете се среща в развитието си .

Приказката, както и играта, осигурява на детето 
това пространство . „Да имаш, да загубиш, да откриеш, 
да направиш, да развалиш, да пренаправиш, да твориш, 
претвориш или възстановиш отношенията към дру-
гите или към нещата  – ето кое изглежда винаги ново 
и запленяващо в човешката игра, в търсенето на удо-
волствие и вечното завоюване на нейните обновени въз-
можности . Тя е също  и опит  за надмощие имен но поради 
нашата липса на власт над същност та на природата и 
обществото, на които човекът е бил винаги подчинен 
и същевремен но господар . Тя е свободна организация на 
фантазмите в интимните желания, които той иска да 
вкара в игра, за да намери и сподели безопасно своето 
удоволствие със себеподобните си“  [3, с .130 – 131]

Аналогичен на този процес е процесът на преживя-
ване на приказката – да бъдеш свободен да следваш ге-
роите, да се страхуваш, да се ужасяваш от страховита-
та мощ на неприятеля, но и да се надяваш, да се радваш 
и да си щастлив . Да бъдеш малък и едновремен но голям, 
слаб и безпомощен и заедно с това силен, това създава 
основа за преодоляване на страховете, за оптимизъм  
и готовност да продължиш по пътя на порастването .

Практическата част по темата включва работа с 
приказни елементи, които отразяват архаични стра-
хове, изработване на кукли от отделни елементи в мал-
ки групи, разиграване на приказки и визуализирането на 
силата на преживяванията – даване на образ и глас на 
страха, гнева, деструкцията .
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Пътят на детето и пътят на героя
Теоретичната част включва запознаване със ста-

дийте в развитието на детето и техните еквиваленти 
в приказната структура . Анализира се ролята на всеки 
елемент от приказката в процеса на порастване на де-
тето . Пътя на приказния герой илюстрира стадиите 
в психичното развитие дефинирани от Ерик Ериксън . 
Разгледана е връзката между приказките и психоло-
гическите кастрации  – от какво трябва да се лишим 
докато порастваме, каква е цената, която трябва да 
платим по отношение на новите пътища за получаване 
на удоволствие .

Детето, запознато с приказките, разбира че те не го-
ворят с езика на реалност та, а с езика на символите . Ха-
рактерното начало на приказката: „Имало едно време . . .“ 
показва, че всичко, което ще се случи по-нататък, не е от 
настоящето, което познаваме, не е от конкретния свят, 
а ще стане въпрос за много, много стари неща – непрохо-
дими гори, далечни земи, тайнствени замъци, заключени 
стаи и т .н . Имен но това начало ни препраща в архаични-
те времена на нашето всемогъщество – когато сме мо-
жели с едно дихание, с един възглас да променяме света 
около нас – да караме храната да се появява и възрастни-
те, които обичаме да се погрижат за нашето удобство . 
Тогава, според нашите анимистични възгледи за живота, 
слънцето ни е забелязвало, луната е изгрявала заради нас 
и цялата природа е реагирала на нашите преживявания .

 „В приказките фантазиите за всемогъщество са 
господствали винаги . Там, където ние сме принудени 
да се преклоним пред силата на природата, на помощ 
идва приказката . Ние сме слаби в реалност та, затова 
героите от приказките са силни и непобедими; ние сме 
ограничени от времето и пространството на наши-
те знания и дейности – затова в приказките героите 
живеят вечно, едновремен но се намират на стотици 
места, виждат бъдещето и знаят миналото . Тежест-
та, жестокост та и непроницаемост та на материята 
всяка секунда се оказва препятствие по нашия път – а 
в приказките човек има крила, неговият поглед пре-
минава през стени, вълшебната пръчица отваря пред 
него всяка врата . Действителност та е трудна борба 
за съществуване; а в приказките са достатъчни въл-
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шебните думички „Масичке, дай да ям!“ Ние живеем в 
непрестанен страх от нападение на свирепи зверове 
или опасни врагове; в приказките шапката-невидимка 
ни прави неуязвими . Колко е трудно в реалност та да 
намериш любовта, която би била изпълнение на всички 
наши желания! А в приказките героят е неотразим или 
омагьосва любимата с един магически жест .

И става така, че в приказките възрастните раз-
казват за собствените си неизпълнени желания, за из-
тласканите желания на своите деца и миналото пре-
живяно всемогъщество получава своята окончателна 
художествена форма .“ [14, с . 238 – 239]

Разбираме, че приказката задава координати не във 
времето и пространството, а в психическото състоя-
ние . Разпознавайки тези координати детето е готово 
да придружи своя приказен герой по пътя му . 

Скоро възникват събития, които показват, че нор-
малната логика и причин но-следствените връзки не 
важат за този свят . Къде сме се озовали? Стран ните, 
стари и отдалечени, и в същото време познати земи, за 
които разказва приказката са в същото време пътува-
не  от съзнаваното към неосъзнатото и несъзнаваното . 

По пътя героят ще срещне вълшебни същества, 
ще получи дарове с магически свойства, ще се срещне 
в пряк двубой със злодея и ще го победи . Но паралелно с 
това той ще трябва да губи – да загуби спокойствието 
на родния дом, осигуреност та на уюта и храната, да 
загуби приятелско същество или да размени нещо цен-
но за друго . Пепеляшка не може да остане на бала цяла 
нощ, момъкът трябва да убие своя верен кон за да на-
храни гладните гарванчета („Бялата змия“), Стокожка 
ще бъде прислужница, а принцесата ще се научи да рабо-
ти за да живее с „бедния“ си мъж (Цар Дроздобрад) .

Приказката въвежда на детето психологическия 
смисъл на термина „кастрация“ . В своята книга „Несъ-
знаваният образ на тялото“, Ф . Долто нарича кастраци-
ите „изпитания“ . „Един ден пътят от преследването на 
„все повече и повече“ от удоволствието, което предос-
тавя директно и незабавно задоволяване, познато от 
контакта тяло с тяло с майката и задоволяването на 
материалните нужди, е окончателно прекъснат . Част-
ното от това действие на прекъсване е възможност та 
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за детето впоследствие да бере това, което наричаме 
„плодовете на кастрацията“ [2, с . 62] 

Вълшебната приказка предлага много изпитания по 
пътя на героя . Изпитанията го принуждават да дава 
скъпи за него притежания, да се отказва от обичайните 
удоволствия, да поема рискове, но детето знае, че това 
е цената на удоволствието от нещо ново, непознато, 
цената на порастването . 

Пътят на приказния герой илюстрира стадиите в 
психичното развитие, дефинирани от Ерик Ериксън [4] . 
Психосоциалните кризи, чрез които той дефинира ста-
диите на жизнения цикъл, са съотносими с етапите, 
през които преминават приказният герой и детето в 
своите съпровождащи го преживявания . Доверие – недо-
верие, съмнение и желание за автономност,  креатив-
ност – чувство за вина, трудолюбие срещу чувство за 
малоцен ност, постигане на идентичност, способност 
за изграждане на отношения с другия, съзидателност 
срещу застои, преживяване на цялостност  и постигане 
на мъдрост в края на живота и в края на приказката .

В края на приказката ходът на историята винаги 
връща героя към началото, а детето в реалност та . Ге-
роят е щастлив, получил е признание и награда, но е за-
губил вълшебните си умения . Детето е щастливо, то 
е следвало фантазията си в едно безопасно простран-
ство и може да се върне към обичайните си игри и зани-
мания, без да остане в плен на фантазията .

Практическата част от работата по темата включ-
ва ролево разиграване на приказки, изработване на по-
сложни кукли и анимирането им . Създаване на приказки .

Приказки и сънища 
Приказките имат някои характеристики на съня, кое-

то ни води към извода, че те могат да имат същата пси-
хологическа функция като съня . В темата се разискват 
особеностите на съня и приказката, това, което е общо в 
тяхната структура и функция, и това, което ги различава .

В приказките, както и в сънищата, няма време и 
пространство, както и няма логическа последовател-
ност и причин но-следствена връзка . В някои приказки 
героят заспива и когато се събужда започват неговите 
невероятни приключения, които приличат на един сън . 
Няколко от приключенията на Синдбад са построени на 
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този принцип . Предимството на приказката пред съня 
е, че има сюжет с начало, развиващо се действие и край, 
който води до удовлетворяващи резултати .

В сънищата, от друга страна, често се среща мате-
риал от приказки . При тълкуването на съня има нужда 
от асоциациите на сънувалия, за да се стигне до него-
вото лично значение . Приказката също има нужда от 
асоциациите на детето, за да стигне то личния сми-
съл, който конкретната приказка има за него . За да се 
извърши този процес, е необходимо само време, а не на-
меса и интерпретация от страна на възрастния .

Практическата работа по темата включва използ-
ване на елементи от сънища в приказни сюжети и изра-
ботване на колажи от сънища и приказни мотиви .

Практическа работа с приказки 
Тази част от семинарната програма включва идеи 

и дискусии за практическа работа с приказки . Приказ-
ките са подходящи както за индивидуална, така и за 
групова работа . Разискват различни форми на създава-
не на пространства за работа с приказки – ателиета, 
работилници . Акцентира се на процеса на изработване 
и представянето на приказки с кукли .

В книгата си „Граматика на фантазията“, Джани Ро-
дари [8] предлага богат избор от практически упражне-
ния за развиване на креативност та и насърчаване на 
спонтан ното изразяване . Много от тези упражнения 
включват различни похвати за създаване на приказки . 

Подходяща за практическа работа е и играта, изи-
граването на приказки . „Да бъдеш, да имаш, да правиш, 
да взимаш, да даваш, да обичаш, да мразиш, да живееш, 
да умираш – всички тези глаголи добиват смисъл един-
ствено посредством играта . Детето ги проумява по-
средством своите забавни занимания на проба и грешка 
с нещата и живите същества“ [3, с .131]

В работата по програмата има много предложения, 
идеи и практическа част за изработване и използване 
на кукли . Използването на кукли не е само защото се 
работи с деца и с приказки . В психологически план кук-
лите дават възможност за: 

 • Проекция – детето приписва собствените си мисли, 
чувства, поведение на куклата, особено ако нейното 
изражение е неутрално и тя няма пол
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 • Идентификация – детето се отъждествява с черти 
на куклата или с нея като цяло

 • Сублимация  – трансформация на социалнонеприем-
ливи и нереализуеми в момента желания в приемли-
ви и допустими тук и сега, което се наблюдава при 
разговор с куклата

 • Заместване  – насочване на нагон ния импулс от 
обект, който е забранен или заплашващ, към такъв, 
който не е  – например, когато наблюдаваме агре-
сивното отношение към братята, сестрите и ро-
дителите се пренася в играта към куклата

 • Улесняват  съществуващи комуникативни канали за де-
тето  и създават нови – чрез тях могат да се изразяват 
чувства, страхове, желания, несъзнавани конфликти
Работи се различни видове кукли – петрушки (ръка-

вички), кукли за пръст, марионетки, мъпети, хартиени 
силуети, което позволява да се открие спецификата 
при работа с всеки вид кукла и да се мисли за най-точ-
ното им използване в различни ситуации .

Друг аспект от работата с кукли е изработването 
на куклите . Този аспект дава възможност да се просле-
ди как процесът на изработване на куклата влияе върху 
индивидуалния психичен процес и груповата динамика . 
Прави се наблюдение върху следните процеси:

 • Процес на създаване – индивидуален, в двойка или в 
група . Една кукла се изработва от един участник, от 
двойка или в малка група . Наблюдава се активност-
та, умението да споделяш обща дейност, възниква-
не на конфликти

 • Идеята за репарация (възстановяване на „щета“)- 
изработват се кукли от материали, които могат 
да бъдат лесно възстановени при повреда . Наблюда-
ва се отношението към дефекта, щетата и възмож-
ностите за нейното поправяне

 • Оживяване, одухотворяване на куклата – да се даде име 
и израз на куклата, да се придаде специфика, характер, 
идентичност, да се превърне в „приказен герой“

 • Създаване на нейната история – да се създаде исто-
рия на героя, откъде идва, къде е сега, накъде отива, 
какви задачи и трудности решава, какви желания 
има, какво ще направи

 • Взаимодействие с други кукли  – влизане на героя 
във взаимодействие с други герой при спонтан но 
разиграване и среща между героите . 
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Куклите се изработват от различни материали, 
които са достъпни, но работата по тях и работата с 
тях е много информативна за психичния процес .

Груповата работа с приказки може да има различни 
цели . Една цел може да бъде организирането на тера-
певтично ателие, а друга – ателие, свързано с формира-
не на обучителни и социални умения . Въпреки че в някои 
сфери работата може да се препокрива и да изглежда 
еднаква, трябва да правим разлика между тези две фор-
ми на групова работа . 

Терапевтично ателие
Водещо в терапевтичното ателие е да се осигури прос-

транство за себеизразяване . Това пространство се ограни-
чава с въвеждането на няколко правила, които регулират 
престоя и работата на детето в ателието . Водещият 
задължително трябва да има концепция за своята работа 
и умения да следи посоката на всяко дете и групата като 
цяло за да подема материала, който носи и „изважда“ на по-
каз отделното дете, и да го вплита в общия групов процес . 

Обучително ателие
Водеща е идеята за научаване, за получаване на 

знания, развиване на социални умения . Водещият си по-
ставя в по-голяма степен обучителни и възпитателни 
цели . Работата в ателието се основава повече върху 
едно знание идващо отвън, а не толкова върху вътреш-
ния процес на отделното дете .

Какъв вид ще бъде ателието ще определи водещия, 
чрез своята концепция и стил на работа . Това зависи 
от неговите умения и формирането му като водещ на 
групова работа .

Част от преминалите обучението създадоха ате-
лиета „Приказка“ в детски градини и в начален курс, в 
които децата слушат приказки, рисуват герои, изра-
ботват декори, играят приказки, без да се цели краен 
продукт  – представление пред публика, заучаване на 
реплики или работа по предварителен сценарий . Въ-
преки това по време на процеса на работа се събира 
материал, който по различен начин бива организиран 
и представен пред публика (интерактивни изложби, 
изработване на кукли, изиграване на малки откъси от 
приказки с кукли зад параван и др .) Други колеги споде-
лиха, че приказното пространство им помага по-лесно 
да включват в груповия процес децата със СОП, защото 
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работата с приказки извън училищната програма сваля 
напрежението, свързано с вярно и грешно, правилно и 
неправилно, с процеса на конкуренция и оценяване .

Работата с приказки има ефект върху тялото, по-
ходката, движенията . Героят от приказките прите-
жава тяло, което може да прави чудеса . Отъждествя-
вайки се с него, детето във фантазията си може да 
компенсира всички въображаеми и реални недостатъци 
на своето тяло .

За логопедите и специалните учители бе откри-
тие работата със „страшните“ текстове от приказ-
ки, които много често провокираха реакция на интерес 
при деца с разстройства от аутистичния спектър . До 
тези моменти децата не са показвали никакъв интерес 
при престоя си в техните часове . Ако приемем хипоте-
зата, че тялото на аутиста е препълнено с частични 
обекти – гласа, погледа, устата – и че „нагоните се дес-
пецифизират имен но на местата, които правят кръс-
товища; както устата  – кръстовище на гласа, храна-
та и дъха, а отворите сякаш полудяват; започват да 
се отварят и затварят, стават девекторизирани“ [1], 
можем да допуснем, че тези картини влизат в контакт 
с преживяванията на децата и им дават мимолетно 
усещане, че са разбрани . Това кратко докосване може да 
бъде основа за по-нататъшна работа за търсене на път 
към субекта на детето .

Какво получават учителите от тази семинарна 
програма

На първо място програмата се провежда под форма на 
тренинг, който дава възможност за преживелищен опит . 
Участвайки можеш да откриеш приказния опит по нов 
начин . Да се свържеш с детските си преживявания, да си 
спомниш какво е да си дете . Да си припомниш нещо, което 
вероятно си забравил, че не е едно и също да преживяваш 
света като дете и възрастен . Когато четем приказките 
от нашето детство като възрастни, ние с изненада от-
криваме, че има много моменти, които сме забравили  – 
например страшните описания, подробностите около 
странстването на героя, има много моменти, които ни 
възмущават – в приказките открито се говори за инцеста 
(в „Стокожка“ царят иска да се ожени за дъщеря си, защо-
то тя му напомня по красота починалата му съпруга), за 
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смърт та (майката на Снежанка умира, когато тя се раж-
да), за лишаването (в „Тримата братя и златната ябълка“, 
героят отрязва от петата си за да нахрани орлите) .

Програмата предлага повече знания за детето и 
неговия свят, за несъзнаваните му конфликти, за агре-
сивните му тенденции, неговите тревоги и страхове . 
Те са поднесени по интерактивен начин, чрез казуси и 
дискусии на примери от практиката . Тези знания пома-
гат на педагога по-уверено да поставя детето на мяс-
тото на субект, със свои собствени преживявания, да 
толерира по-голяма неопределеност за проблемите на 
конкретно дете и да не бърза да го поставя в квадрат-
че с диагноза или етикет . Да вярва, че детето винаги 
е повече от своята диагноза и от това, което може да 
изрази вербално .

Работата с различни техники заимствани от арт 
терапията, психодрамата, куклотерапията и драма 
терапията създават по-голяма увереност у педагога, 
когато трябва да действа в ситуации, които изискват 
отговор . По време на работата се поощрява креатив-
ния потенциал на всеки, раждат се и се обменят идеи, 
експериментира се . Всеки от участниците е въвлечен 
в творчески процес, защото презумпцията е, че когато 
се работи с деца няма готови рецепти за решаване на 
проблемите, има само знания, методи и умения . 

Не на последно място, програмата е полезна, защо-
то създава пространство за осмисляне на опита от 
работа с трудни случаи в индивидуален или групов кон-
текст . Всички ние – специалистите, които работим с 
деца – се нуждаем от осмисляне на опита и от осмис-
ляне на последиците от работата с тях върху нашата 
собствена субективност . 

Продължаващото обучение за педагози чрез работа 
с приказки има много повече импликации за „придружа-
ване“, отколкото за „квалификация“ . То събужда асоциа-
ции за път, който ще изминем заедно, за споделяне, за 
взаимен пренос на компетентност и знания, част от 
които да можем да интегрираме в обогатяването на 
професионалните си практики . 
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Втора част

В класа/групата 
ни има дете от 
друг етнос – как да 
го използваме, 
за да постигнем 
по-голяма 
сплотеност, 
търпимост 
и толерантност 
(примерни интерактивни занимания)
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В своята статия „Класът като „пространство на 
общност“ – фактор за успешна образователна интегра
ция на деца в риск“, Б .Великова-Цонкова изследва хипо-
тезата как социалните дистанции, които съществу-
ват при децата от различен етнически произход, се 
превръщат в образователни дистанции . Според авто-
ра, дълбоко вкоренени предразсъдъци и негативни со-
циални нагласи към ромската общност в страната во-
дят до увеличаване на социалната дистанция и това 
рефлектира в образователната среда . В статията е 
представено интересно пилотно проучване, основа-
но на социометрично изследване в училищен клас със-
тавен от 60% роми и 40% българи, което показва, че в 
посочения клас не се наблюдава етническо разслоение . 
Идеята на автора е за формиран модел на „помагащия 
клас“, в който груповата сплотеност е висока и това 
препятства социалната и образователна дистанция .1

1. Примерни 
занимания, влияещи върху 
груповата сплотеност

В този раздел ви предлагаме 10 примерни интерак-
тивни занимания, които сме използвали в практическата 
работа и които могат да допринесат за сплотяването на 
класа, за решаването на някои от конфликтите между де-
цата, за формирането и усъвършенстването на умения за 
общуване с връстниците и възрастните . Ще припомним, 
че за реализирането на интерактивни занимания е добре 
да имате теоретичен и практически опит от управление 
на групова динамика и интервениране в груповия процес .

Заниманията са подходящи за различни възрастови 
групи, като е необходимо водещият да прецизира начи-
на, по който ще организира детайлите в заниманието 
както и езика си, за да бъде съответен на възраст та на 
участниците .

1 ВеликоваЦонкова, Б. Класът като „пространство на общност“  – 
фактор за успешна образователна интеграция на деца в риск, сборник 
научни доклади „Психологията – традиции и перспективи“, том 2, Бла
гоевград, 2013. За тези, които проявяват интерес към изследването и 
статията на Б.Цонкова, предоставяме възможност да се свържат лично 
с автора на мейл: bvelikova@yahoo.com
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Времето за провеждане е дадено в по-широки грани-
ци, тъй като то зависи от броя на участниците и от 
възможност та за провеждане на упражнението . Най-ва-
жното е след всяко упражнение да има време за диску-
сия и обобщение . Това са двата важни момента, които 
ще позволят на децата да споделят преживявания и на 
водещия да отправи ключови идеи и послания . 

Всяка от темите може да бъде разширена до някол-
ко отделни занимания, при условие че има възможност 
за регулярна работа с постоян на група .

Занимание 1

Тема: Да говориш два езика
Цел: Учениците на различна възраст да добият 

представа за емоционалните преживявания в билинг-
вистична среда

Време за провеждане: в различни варианти темата 
може да бъде работена в рамките на 45 или 90 мин .

Материали: копия от стихотворението Джабърок на 
Луис Карол, публикувано в книгата „Алиса в огледалния 
свят“, бели листове (или карирани) А4, постери, маркери

Съвместимост с учебната дейност: темата може 
да се работи в час на класа

Протичане на заниманието:
На децата се разказва накратко историята на 

Алиса и как тя попада в стихотворението Джабърок . 
Учителят ги разделя на малки групи по 5 човека и дава 
задача на всяка група – да направи превод на първия куп-
лет . В групата децата трябва да обсъдят смисъла и 
съдържанието на думите според всеки и да направят 
обща интерпретация на текста . Работата в малки гру-
пи продължава 10  – 15 мин . Когато децата са готови, 
всяка група представя своя вариант . Чете се цялото 
стихотворение, както и интерпретацията на Алиса . 

Учителят дава възможност на децата от всяка гру-
па да разкажат как са работили, като използва споделя-
нията, за да акцентира върху основните преживявания – 
неразбиране, страх от грешки, притеснение, тревога .

Обобщението се прави около няколко опорни точки 
1 . Какво означава билингвистична среда? Какво е 

майчин език? Защо децата, които израстват в билинг-
вистична среда, имат трудности, какви?

2 . Какво може да се направи, за да се редуцират 
страховете и тревогите на билингвистичните деца?
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3 . Какво може да се направи, за да се поощрят де-
цата, говорещи на различен майчин език, да общуват 
помежду си?

Предложенията, които учениците дават, се запис-
ват на постер и по възможност постерът остава една 
седмица, за да напомня за проведеното занимание . 

Занимание 2

Тема: Визия за бъдещето
Цел: Да се формира идея за бъдещето като конкре-

тен отрязък от време и да се субективизира идеята за 
бъдещето .

Време за провеждане: 45 мин .
Материали: бели листове размер А4, рекламни бро-

шури и листовки от различни сфери за изрязване, ножи-
ци, лепило

Съвместимост с учебната дейност: заниманието 
е подходящо за час на класа или за времето след задъл-
жителна подготовка в целодневното обучение

Протичане на заниманието: На всеки ученик се раз-
дава бял лист и по няколко рекламни брошури . Учителят 
обяснява как всеки трябва да направи на листа си своята 
линия на живота . В началото на линията всеки записва 
рождената си дата и място . Следващата дата и място, 
която всеки поставя върху линията си, е настоящата . 
Учителят предлага всеки да помисли каква професия би 
желал за себе си и да я отбележи като година и място вър-
ху линията на живота си . Следващата стъпка е да си избе-
ре подходящи картинки от брошурите, които илюстри-
рат тези три момента от живата . Прави се споделяне 
на получените колажи в групи по 4 – 5 деца . Като последна 
част от упражнението учителят поканва всяко дете да 
залепи колажа си върху голям лист хартия или върху бя-
лата дъска . Изследва се дали има повтарящи се професии, 
които децата желаят . Учителят казва по няколко думи 
за всяка професия, която децата са избрали и какво е необ-
ходимо, за да се реализира . Обобщението и анализът са по 
посока на това, че не е необходимо само да си представим 
нашата професия, а трябват много усилия, за да я реа-
лизираме . Упражнението може да бъде последвано от час 
по професионално ориентиране или кратки посещения на 
работни места и професии, които децата са избрали .
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Занимание 3

Тема: Кукла на желанията
Цел: да се формулират желания, да се обективизи-

рат, да се развиват умения за анализиране на желанието
Време за провеждане: 45 – 90 минути
Материали: дървени шпатули, четчици за лули, 

разноцветна тънка или разтегателна хартия, малки 
листчета (размер 5х5 см), хартиени лентички, лепило, 
ножички, тиксо .

Съвместимост с учебната дейност: заниманието 
е подходящо за час на класа или за времето след задъл-
жителна подготовка в целодневното обучение . Може 
да се съчетае с подходящи теми в часовете по „Труд и 
техника“ .

Протичане на заниманието: На учениците се дава 
следната инструкция: „Вземете си по една дървена 
шпатула, разноцветна хартия и по 2 малки листчета 
и по една четчица за лула . От тези материали всеки 
от вас ще направи своя кукла на желанието . Помисле-
те си за едно ваше желание и го запишете на едно от 
малките листчета . Когато сте готови, увийте лист-
чето около шпатулата и го залепете . Така започваме 
да правим куклата . Вашето желание е тялото на кукла-
та . Сега можете да продължите като върху шпатула-
та можете да направите дрехи на куклата от различни 
хартии (водещият показва как може да се направи това 
чрез увиване, разтягане, намачкване, издърпване) . Око-
ло готовите дрехи увиваме четчица за лула, за да ги 
закрепим и да направим ръце . От другото листче из-
рязваме лице, рисуваме го и го залепяме в горния край 
на шпатулата . По желание можете да добавите коса от 
хартиени лентички или хартиена шапка . За да е напъл-
но готова куклата ви тя трябва да получи име .“

Когато куклите са готови, водещият напомня, че в 
сърцето на всяка кукла има по едно желание и за това 
желание не знае никой друг, освен детето, изработи-
ло куклата . Децата са поканени да помислят от кого 
зависи изпълнението на тяхното желание – дали само 
от тях, или има и други хора или събития и ситуации, 
от които зависи изпълнението на желанието . Дали же-
ланието е лесно изпълнимо, или пък напротив – много 
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трудно . Децата са поканени да дискутират има ли же-
лания, които са невъзможни, какво прави изпълнението 
на едно желание възможно . Какво пречи за изпълнението 
на едно възможно желание и какво помага за неговото 
реализиране . Водещият трябва да използва примери, 
които предварително е подготвил, за да започне дис-
кусията, без да кара децата да споделят собствените 
си желания . Това трябва да се случва само ако детето 
желае да направи това пред групата и водещия .

Линията на обобщение и анализ е по посока на раз-
граничаване на възможно и невъзможно, реалност и фан-
тазия, както и формулирането на конкретни стъпки за 
постигане на всяко желание .

Много е важно да се реши какво ще направят децата 
със своите кукли – дали ще ги оставят в стаята и ще ги 
подредят по определен начин, или ще ги занесат вкъщи 
(добре е да се обсъди къде ще ги сложат, ще разкажат 
ли на някого за своята кукла) .

Занимание 4

Тема: Уважение и доверие
Цел: Да се разискват общочовешките цен ности уваже-

ние и доверие като базисни за общуването между хората
Време за провеждане: 45-90 мин .
Материали: По-голямо пространство (например 

физкултурен салон или класната стая с преподредени 
чинове) . В пространството предварително трябва да е 
оформен лабиринт – да има малки препятствия . Кърпи 
или подходящи маски за закриване на очите .

Съвместимост с учебната дейност: заниманието 
е подходящо за час на класа или за времето след задъл-
жителна подготовка в целодневното обучение . Могат 
да се използват и часовете по спорт и физкултура .

Протичане на заниманието: Децата се разделят по 
двойки, като водещият задава критерий, по който ще се 
сформират двойките . В първата част от играта деца-
та избират кой от двамата ще бъде със завързани очи . 
Във втората част те се разменят . Водещият помага на 
всички, които ще бъдат със затворени очи да закрият 
очите си и казва, че ще направят „Разходка на доверие-
то“: „Всеки от вас, които е с отворени очи, трябва да на-
прави с приятеля си разходка из стаята, като му помага 
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да преодолее препятствията, без да се нарани . Аз ще ви 
дам сигнал кога да започнете и кога да завършите“ . След 
като двете групи разменят местата си, децата са пока-
нени да обсъдят преживяванията си . Водещият трябва 
да въведе в дискусията преживяванията на страх, неу-
вереност, недоверие, нежелание да следваш това, което 
ти казва другия и съответно – доверие, уважение, чув-
ство за сигурност (в кои моменти са го изпитали) .

На дъската или на постер водещият записва в две 
колони качества, които ни карат да уважаваме друг чо-
век, и такива, които не предизвикват уважение . Също-
то може да се направи и по отношение на доверието – 
какво предизвиква доверие или недоверие .

В края, водещият поощрява всяко дете да помисли дали 
притежава някое от тези качества и кои качества още би 
искало да има . Обобщението е върху две водещи идеи:

1 . Всеки от нас развива своите качества и от нас 
самите зависи, какво искаме да развием .

2 . С какъв човек бихме искали да общуваме и кои са 
причините да уважаваме другия и да му се доверяваме .

Занимание 5

Тема: Разкажи за мен
Цел: Децата да усъвършенстват уменията си да се 

представят, както и да представят връстниците си
Време за провеждане: 45 – 90 минути
Материали: Пликове за писма А4, брошури, реклам-

ни материали, картинки от различни източници, ножи-
ци, лепило

Съвместимост с учебната дейност: заниманието 
е подходящо за час на класа или за времето след задъл-
жителна подготовка в целодневното обучение

Протичане на урока: На всяко дете се дава по един 
плик за писмо с формат А4 и се въвежда в работата чрез 
следната инструкция: „Всеки от вас има по едни плик за 
писмо, върху който ще работи, за да представи себе си 
пред останалите деца . С подходящи картинки, които си 
изберете, трябва да покажете какво харесвате и какво 
обичате да правите и да залепите избраните картинки 
отпред . На обратната страна ще изберете и залепите 
картинки, които показват какво не харесвате и не оби-
чате . В плика можете да сложите подходяща картинка 
за това, което е наистина много, много важно за вас .“
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Когато децата са готови, водещият ги поканва да по-
кажат и да разкажат на приятел по двойки това, което 
са направили . Последната част от заниманието включ-
ва „представяне от приятел“ на всяко дете . Всеки пред-
ставя това, което е изработил и разказал приятеля му .

Добре е пликовете да се залепват на дъската или на 
специален постер .

В обобщението водещият задава следните въпроси:
1 . Лесно ли е да разкажеш за себе си на приятел?
2 . Лесно ли е да слушаш за себе си, когато прияте-

лят ти говори за теб?
3 . Лесно ли е за теб да представиш приятеля си 

пред другите? 
Водещият може да даде примери с преживявания, с кои-

то да поощри децата да говорят за собствените си прежи-
вявания, свързани с представянето на другия и на себе си .

Обобщението е свързано с темата за „Представянето 
на себе си и на другия“ – Какво искаме да покажем пред дру-
гите . Можем ли да представим другия така, че да го изло-
жим, засрамим или унижим – дават се примери от истори-
ята или измислени примери за нещо, което се е случило по 
този начин в друг клас с други деца . В края на обобщението 
е добре водещият да се върне към изработените пликове 
и да покаже общото и различното в начина на представя-
не, както и да покаже общото в преживяванията на всички 
хора, когато говорят или слушат за себе си .

2. Упражнения за развиване 
на интеркултурна 
компетентност

(Източник: Интеркултурна компетентност за на-
чални учители – упражнения . Европейска модулна про
грама за интеркултурно обучение при подготовката и 
квалификацията на учители . Анкара, Бристол, Мюнхен, 
Солун, София: 2006)

1 . Представяне
Тема: Създаване на усет за собствената култура; 

осъзнаване на елементите на собствената култура, 
които са включени в личната идентичност .
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Участници: Броят на участниците е неограничен . 
Упражнението функционира най-добре в мултикултур-
ни групи .

Указание: Участниците получават следната зада-
ча: „Представете си, че вземате участие в междунаро-
ден летен семинар, където присъстват участници от 
цял свят . За да може всеки участник да се представи на 
останалите, организаторите са помолили всеки да до-
несе три предмета, с които най-добре представя себе 
си и своята страна . Помислете си какво бихте взели 
Вие и как бихте го представили .“ Дават се 15 минути за 
подготовка, след това започва представянето .

Препоръки: Това упражнение само на пръв поглед из-
глажда лесно . За да изпълни целта си, в самото начало 
трябва да се изясни, че обичайните туристически сувени-
ри, каквито има във всяка страна (носии, дискове с народна 
музика и др .под) не бива да се предлагат . Избраните пред-
мети трябва да са елементи от всекидневната култура, 
към които участниците имат някакво лично отношение, 
за което да разкажат при представянето . Един мюнхенски 
ученик би могъл например да донесе пакет черен хляб и да 
разкаже, че по време на престоя му във Франция, по линия 
на ученически обмен, черният хляб му е липсвал .

При представянето трябва непремен но да се изис-
ква лично отношение . Ако се налага, могат да се поста-
вят допълнителни въпроси, като например: „Защо из-
брахте този предмет?“, „Какво съобщава този предмет 
за Вас и за Вашата културна идентичност?“, „Вашите 
приятели също ли биха избрали този предмет?“ и т .н .

2 . Поговорки
Тема: Откриване на културни цен ности
Участници: Броят на участниците е неограничен . Уп-

ражнението е най-подходящо за мултикултурни групи .
Указание: 
Първа фаза: участниците получават списък с пого-

ворки от различни езици в буквален превод на работния 
езика на семинара . Някои от преводите могат да звучат 
доста стран но, но това е естествена последица от пре-
носа на културно специфично съдържание . Поговорките 
могат да съдържат алюзии за дълбоко залегнали в съзна-
нието цен ностни ориентации, което често е причината 
за трудност та или невъзможност та на превода .
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Примерен списък от поговорки:
Редът е половината от живота . (немска)
Бързата работа – срам за майстора . (българска)
Дрехите правят хората . (немска)
С роднини пей и се смей, но не прави сделки . (немска)
За едно цветенце слънцето не грее . (чешка)
Работата не е вълк, няма да избяга в гората . (руска)
Девет баби – хилаво дете . (българска)
По дрехите посрещат, по ума изпращат . (руска)
Участниците обсъждат поговорките и се опитват 

да открият заложените в тях цен ности . При неразби-
раемите поговорки се обсъждат причините за тяхната 
неразбираемост . Могат да се потърсят аналогични по-
говорки в родния език на участниците и да се направят 
съпоставки .

Втора фаза: Образуват се двойки участници от раз-
лични култури . Първият участник казва поговорки от 
родния си език, буквално преведени на общ за двамата 
участници език . Вторият участник слуша, докато се 
стигне до поговорка, която за него е напълно безсмис-
лена и неразбираема . Тогава той казва „Стоп!“ и парт-
ньорът му дава допълнителна информация (кой и кога 
употребява тази поговорка, какво се изразява с нея), за 
да я направи разбираема и приемлива . Опитва се освен 
това да извлече вложените в поговорката цен ности . 
Същата процедура се повтаря с другия участник .

Препоръки: Най-същественото при това упражне-
ние е участниците да осъзнаят културното многооб-
разие на цен ностните ориентации и да се опитат да 
разсъждават върху различните цен ности; при това 
кратко упражнение не може да се очаква разбира се при-
емливо и коректно от антропологична гледна точка оп-
ределение на понятието цен ност .

3 . Против правилата
Тема: Създаване на усет за собствената култура; 

осъзнаване на рутин ните действия и емоционалното 
приемане на задължителност та на културните норми .

Участници: Броят участници е неограничен . Упраж-
нението функционира най-добре в монокултурни групи .

Указание: Това упражнение е предвидено за домаш-
на работа: учениците получават задача да извършат 
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нещо, което е против правилата на рутин ното пове-
дение . В Германия например това би могло да бъде: 
да вървят по пътеката за велосипеди, в обществения 
транспорт да застанат или седнат твърде плътно 
до другите пътници и да надничат във вестника им . 
В България нарушението би могло да бъде при среща с 
непознати на стълбището или в асансьора да ги гледаш 
в очите и да им се усмихваш . Участниците трябва да 
наблюдават в тази ситуация собствените си чувства 
и реакцията на околните . Всичко се описва в протокол . 
Резултатите се представят и коментират на заня-
тието . При обсъждането резултатите се обобщават, 
като участниците трябва да формулират какви „прави-
ла“ са били нарушени . В заключение се извежда собстве-
ната емоционална обвързаност с рутин ните действия .

Препоръки: При конципирането на задачата трябва 
да се има предвид, че нарушаването на обичайните в 
една култура правила е свързано с емоционален стрес – 
тъй като социалното обкръжение винаги се опитва да 
коригира „нарушителите“ . Затова учениците трябва 
да бъдат предупредени, че някои от „корекциите“ мо-
гат да бъдат доста бурни и да предизвикат у тях са-
мите емоционална реакция . Освен това не бива да се 
поставят за задача твърде драстични отклонения от 
обичайното . Учителят трябва да е добре запознат с 
„културните правила“, за да може да създава ефективни 
сценарии . Някои от най-добрите резултати могат да 
се възпроизведат на занятието . Ако групата е твърде 
голяма, може най-напред представянето да се направи 
в работни групи, които избират за представяне в обща-
та част по две от най-интересните презентации .

4 . Образи на чуждост та
Тема: Осъзнаване и рефлектиране на чуждост та
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо както за монокултурни, 
така и за мултикултурни групи .

Указание: На масата пред участниците са пръснати 
множество изрезки от вестници и списания с изображе-
ния на отделни хора или групи от хора . Под изображе-
нията не бива да има надписи . Всеки участник си избира 
две изрезки, които у него са предизвикали спонтан но 
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усещането за чуждост . Всеки участник представя из-
браните от него изображения и описва усещането си за 
чуждост, като се опитва да осъзнае какво е предизвика-
ло у него това усещане .

Препоръки: При по-големи групи може да се избере 
само една изрезка . Може да бъде поставена и задачата 
освен изображение на чуждост та да се избере и фотос, 
който предизвиква усещане за нещо познато и близко, 
като след това двете изображения се съпоставят .

При подбора на фотосите трябва да се обърне вни-
мание да няма сред тях известни личности (политици, 
артисти, спортисти и т .н .) . Най-подходящи са изобра-
женията на сцени от всекидневието .

Рефлектирането на чуждост та може да се задълбочи, 
ако се използват филми, чиято централна тема е среща-
та с чуждост та и които дават повод да се коментират 
различни аспекти на чуждото и значението му за между-
културното общуване . За тази цел могат да се използват 
и отделни епизоди от игрални филми на не много извест-
ни страни, за предпочитане на оригиналния език .

5 . Кой съм аз
Тема: Значение на очакванията за комуникацията
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо както за монокултурни, 
така и за мултикултурни групи .

Указание: На челото на всеки от участниците се за-
лепва листче с характеристика като напр . ‘арогантен’, 
‘симпатичен’, ‘популярен’, ‘сляп’, ‘нов ученик’, ‘учител’, 
‘не знае местния език’ и т .н . По този начин всеки полу-
чава някаква роля, която е известна на всички остана-
ли, освен на него самия . Участниците имат за задача да 
се движат из стаята и да разговарят с другите, напр . 
да ги поздравяват, да говорят за последното контрол-
но или за ваканцията си, да застанат на опашка на ав-
тобусна спирка, да си изберат с кого да седят на един 
чин . При тези действия всеки трябва да се съобразява 
с надписа на челото на събеседника си . След това всеки 
трябва да се опита да открие, какво пише на челото му . 
В дискусията се рефлектира върху различните роли и 
значението им за начина на общуване .
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Препоръки: Социалните роли и качества, които са напи-
сани върху листчетата на челата, трябва да са от позна-
ти за учениците контексти . Те трябва да представляват 
реални стимули за конкретни комуникативни ситуации .

6 . Четири уши
Тема: Откриване на четирите комуникативни рав-

нища на съобщението
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо за монокултурни групи .
Указание: Участниците получават следната зада-

ча, върху която работят самостоятелно или на групи:
Анализирайте описаната ситуация от гледна точка на:
а) Каква информация се съобщава (равнище на инфор-

мацията)?
б) Какви са отношенията между събеседниците 

(равнище на отношенията)?
в) Каква цел трябва да се постигне (равнище на под-

кана)?
г) Как представя себе си говорещият (равнище на 

самопредставяне)?
Ситуация:
Ученичка казва на съученичката си през междучасието:
– Ама ти още ли не си разбрала този урок?
Упражнението има за цел да създаде умение за откри-

ване на четирите „уши“ на всяко изказване, за разгранича-
ването им, за степенуването им по важност и за откри-
ване най-важното от тях за комуникативната ситуация .

Препоръки: Не е лесно да се намерят нормални из-
речения, в които абсолютно ясно се съдържат и чети-
рите аспекта на съобщението . Всеки учител би тряб-
вало постепен но да събере подходящи изречения от 
конкретни ситуации . Трябва да се има предвид, че обик-
новено съществуват повече от една възможности за 
осмисляне на четирите аспекта .

7 . Пейка в парка
Тема: Поведение в пространството
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо както за монокултурни, 
така и за мултикултурни групи, във вторият тип гру-
пи то функционира по-добре .
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Указание: В играта участват поне пет души . Един от 
участниците получава следната задача: „Представете 
си, че седите на пейка в парка . Няколко души, които позна-
вате, идват един след друг и сядат един по един при Вас 
на пейката . Покажете моля на какво разстояние трябва 
да седнат те, за да се чувствате комфортно .“ След това 
участникът сяда на стол в средата на стаята . Четири-
мата други участници влизат в ролята на ‘най-добър при-
ятел/най-добра приятелка’, на ‘майка’, на ‘партньор/ка’ и 
‘хазяин/хазяйка’ . Всеки поотделно взема стол и го поставя 
там, където му посочи първият участник . Учителят гра-
фично отбелязва на дъската определените разстояния . 
След това се подлага на дискусия дали всички присъст-
ващи биха избрали тези разстояния . Имало ли е разсто-
яния, които участниците биха определили като „ненор-
мални“ (твърде близо или твърде далеч)? Как могат да се 
обяснят различните разстояния?

Във втората фаза на упражнението учителят под-
бира такива други петима участници, които да опре-
делят разстоянията по съвсем различен начин . Пети-
мата участници трябва да опишат какви емоции са 
изпитали по време на игрта . 

Всички участници получават задачата да си спом-
нят за ситуации, в които те са били засегнати от „не-
нормално“ поведение в пространството и как са реаги-
рали в тази ситуация .

Препоръки: В монокултурни групи рефлектиране-
то върху „естественото“ поведение в пространството 
може да се окаже нелека задача . За да се ускори проце-
сът на осъзнаване, могат да се задават „стран ни“ въ-
проси или въпроси, насочващи към ситуации, когато 
участниците са се чувствали притеснени от поведени-
ето на другите в пространството .

8 . Снимки
Тема: Селективност на възпиятията
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е еднакво подходящо както за монокул-
турни, така и за мултикултурни групи .

Указание: Участниците се разделят на групи . Всяка 
крупа получава една снимка, на която има няколко лица и 
предмети . Групата наблюдава снимката десет секунди, 
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след което тя се закрива . Снимките се прибират . Членове-
те на групата имат задачата да си запишат три до пет 
неща, които са им направили впечатление . След това във 
всяка група се съпоставя записаното и се рефлектира вър-
ху различията, като се имат предвид следните въпроси:

а) Каква е връзката между избраните неща? Има ли 
съвпадения, има ли различия?

б) Какво е повлияло на избора (напр . интерес, знания, 
опит)?

в) Как разграничавате нещата на „важни“/“неважни“ 
и „познати“/“непознати“ и как това разграничение се 
отразява върху възприятието ви?

Всяка отделна група подготвя резултатите от ра-
ботата си за представяне в цялата група .

Упражнението може да се направи по същия начин и 
в цялата група . В такъв случай е за предпочитане да се 
покаже кратък епизод на видео .

Препоръки: За предпочитане е снимките за работата 
по групи и видеоепизодът да изобразяват наситени ситуа-
ции, най-добре от непознати култури или обстоятелства . 
Важно е времето за наблюдение да бъде много кратко .

9 . Игра с топка
Тема: Обичайност на стереотипите
Участници: Броят на участниците е ограничен 

(10 – 12 души) . Ако групата е по-голяма, се препоръчва 
да бъде разделена на по-малки групи . Упражнението е 
по-подходящо за монокултурни групи .

Указание: Всеки участник получава картичка с име-
то на една национална, регионална, етническа или со-
циална група (напр . учители, шопи, работници, итали-
анци, лекари, турци и т .н .) . Един от участниците има 
задачата да води протокол . Учителят хвърля топката 
към един от участниците . Уловилият топката тряб-
ва веднага да назове първата асоциация, която му идва 
на ум за групата, изписана върху картичката му . След 
това той хвърля топката към друг участник, който 
при улавянето трябва да назове асоциация за групата 
на своята картичка . Хвърлянето на топката и назо-
ваването на асоциации продължава десетина минути . 
Водещият протокол записва всички асоциации заедно с 
„авторите“ им . Когато се натрупат достатъчно асоци-
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ации, хвърлянето се преустановява . Участниците съоб-
щават имената на своите групи и ги записват над ко-
лонката със записаните асоциации . При оценяването на 
играта учителят се придържа към следните въпроси:

а) Как се чувствахте по време на играта?
б) Трудно ли беше да назовете асоциации?
в) Имаше ли групи, за които трудно можете да ка-

жете нещо? Защо?
г) Ако първоначално е било трудно да се назоват 

асоциации за някои групи, каква е причината за това?
д) Какъв е произходът на съответните асоциации?
е) Смятате ли, че назованите асоциации са точни?
След това участниците обсъждат неизбежност та 

на стереотипите, възникването и функциите им .
Препоръки: Учителят трябва да предотврати из-

ползването на проблематични групи (роми, кюрди, хо-
мосексуалисти и т .н .) .

10 . Кой е това?
Тема: Обичайност на стереотипите
Участници: Броят на участниците е ограничен (10 – 

12 души) . Упражнението е по-подходящо за монокултур-
ни групи .

Указание: Участниците се разделят на групи . Всяка 
група получава снимка на човек и

въпросник към евентуалната биография на този чо-
век, напр .:

а) Име, възраст
б) Професия
в) Местоживеене
г) Семейно положение
д) Интереси, хоби
е) Коя книга е чел напоследък?
ж) Кой филм е гледал напоследък?
з) Какво ще направи с парите, ако спечели на лота-

рия един милион евро?
Всяка група представя биографията на „своя“ човек . 

След това всички участници обсъждат изпълнението 
на задачата:

Трудно ли беше упражнението? Как успяхме да съот-
несем с изобразения човек толкова подробни дан ни? Ка-
къв е източникът на образите, които се свързват с този 
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човек? Кои дразнения доведоха до оценяването на това 
лице по този начин?

Препоръки: Снимките на бива да са на известни лич-
ности . Трябва да се вижда само лицето в голям формат 
и колкото е възможно по-малко от облеклото

11 . Социални портрети
Тема: Обичайност на стереотипите
Участници: Броят на участниците е неограничен, но уп-

ражнението функционира най-добре с групи от 10 – 12 души . 
Еднакво подходящо е както за монокултурни, така и за мул-
тикултурни групи, но по-ефективно и при мултикултурни .

Указание: Участниците се разделят на групи . Всяка 
група получава описанието на един социален тип, със-
тоящо се от няколко качества . Във всяко описание са 
включени една или две „погрешни“ характеристики . За 
група от немски ученици би било подходящо например 
следното описание:

Студентът има собствена кола, живее при родите-
лите си, често използва интернет, често ходи на купо-
ни, сам печели парите си, носи дънки и тениска, често 
се движи с колело, знае английски, не е женен .

Всяка група представя „своя“ човек и обсъжда 
„верност та“ респ . „неверност та“ на отделните харак-
теристики и контекста, в който се взема решението 
дали са „верни“ или „неверни“ . Основният въпрос, на кой-
то трябва да се отговори, е: Защо е възможно да се на-
правят такива списъци?

По подобен начин може да се работи и без предвари-
телно подготвени списъци с качества: според специфи-
ката на групата участниците могат сами да съставят 
по този модел свои списъци (напр . „учител по англий-
ски“, „ученик от пакистански произход’,

„британски футболен запалянко“), които да дадат 
за обработка на другата група .

Всяка група трябва да обработи поне два различни 
социални портрета . От изключителна важност е „ав-
торите“ да обсъдят с „реципиентите“ контекстите на 
различните характеристики .

Препоръки: Добре е упражнението да се проведе на 
два етапа с описаните варианти . Ефективност та му е 
добра, тъй като на участниците се показва убедително 
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как стереотипите се възпроизвеждат и създават ав-
томатично без много да се мисли

12 . Моят предмет
Тема: Създаване на атрибуции; културна специфика 

на атрибуциите
Участници: Броят участници е неограничен . Упраж-

нението е най-подходящо за монокултурни групи .
Указание: Участниците се подреждат на столове в 

кръг . Без да коментират, изваждат от нещата, които 
носят със себе си, един предмет, който изразява тях-
ната идентичност и го поставят на пода до себе си . 
Участниците записват на листче предположенията си 
(атрибуциите) като какъв иска да бъде възприет съ-
ответният участник и поставят листчето си върху 
предмета с надписа надолу .

Всеки участник съобщава какво е искал да изрази с по-
мощта на избрания предмет . Едва тогава се разкриват 
листчетата с атрибуциите и се сравняват намеренията 
на съответния участник с атрибуциите на другите учас-
тници, като се коментират „погрешните“ атрибуции .

Препоръки: За собствените и чуждите атрибуции 
могат да се изготвят картички, които за прегледност 
да се прикрепят на табло .

13 . Разочарование
Тема: Монохрон но и полихрон но отношение към вре-

мето
Участници: Броят на участниците е неограничен, 

но упражнението най-добре функционира в групи от 10 – 
12 души . Подходящо е както монокултурни, така и за 
мултикултурни групи, но по-ефективно е при мулти-
културни .

Указание: 
На участниците се възлага да коментират следния 

епизод:
„Учителят Георги Иванов отива със своя клас в Холан-

дия в рамките на ученически обмен . Днес той има среща 
със своя холандски колега и приятел Хеерт Мартенс, Сре-
щата е уговорена преди време по електрон ната поща за 
11 часа . Георги Иванов с нетърпение и с радост очаква раз-
говора, защото винаги му е било приятно да контактува 
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с Хеерт Мартенс и смята обмена с неговите ученици за 
много интересен и полезен . Може би по тази причина той 
пристига на срещата малко по-рано: влиза в кабинета на 
Хеерт Мартенс, вижда го на компютъра и го поздравява . 
Хеерт си поглежда часовника, казва ‘Трябва да довърша 
тука нещо’ и продължава да работи на компютъра си .

Георги Иванов коментира след това случката така: 
‘Имах чувството, че са ми излели кофа студена вода на 
главата . Разговорът се състоя, но аз не се чувствах до-
бре, защото не можех да забравя случката .’ Защо Геор-
ги Иванов е толкова разстроен?“

Участниците обсъждат епизода, като коментират 
и собствените си представи за време и се опитват да 
открият причините за недоразумението . Преподава-
телят въвежда понятията „монохрон но“ и „полихрон но 
време“ и след това участниците отново интерпрети-
рат епизода, като използват тези понятия .

Препоръки: При анализа епизодът трябва да се предста-
ви като проблем, възникнал при срещата на две конкрет-
ни лица . Разграничението между монохрон но и полихрон но 
отношение към времето зависи наистина по-малко от от-
делния индивид от колкото от неговата култура, но не за 
това става въпрос в случая: важното е участниците да ос-
ъзнаят значението на различните представи за време при 
осъществяването на контакти и появата на емоции . Този 
епизод може да бъде и разигран от участниците .

14 . Две рецепти
Тема: Значение на условията за висок и нисък кон-

текст
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо както за монокултурни, 
така и за мултикултурни групи, по-добре функционира 
в мултикултурни .

Указание: Участниците трябва да обработят те-
кста на следните два готварски рецепти:

а) Печено прасенце (с кожичка)
Взема се месо от гърба на младо, не много тлъсто 

прасенце, посолява се и поставя в тавата за печене с 
кожичката надолу; залива се с малко вода и се оставя да 
ври, докато се свари кожичката; след това се обръща, 
кожичката се нарязва на квадратчета, полива се с мал-



164

ко мазнина и се пече, като от време на време се полива 
с течност та в тавата . Сервира се с кисело зеле, пърже-
ни картофи и др .под .

б) Печено прасенце с кожичката
Около два килограма от гърба на не много тлъсто 

младо прасенце, сол, черен пипер, една глава лук, коре-
ни за супа, малко розмарин, литър сметана Месото се 
натрива със солта и черния пипер, оставя се да поври 
във вода заедно с лука и корените за супа, след това се 
пече във фурната около 2 – 2  . часа при подходяща тем-
пература, като често се полива с течност та от та-
вата (не се добавя допълнителна течност) . Половин 
час преди да е готово печеното, се добавя сметаната, 
често се полива с нея и се поръсва с розмарин . Някои 
домакини обичат малко преди да е готово печеното да 
нарежат кожичката на малки квадратчета, да я поси-
пят с брашно и да я препекат отгоре на висока тем-
пература, докато стане хрупкава . Сервира се с карто-
фени крокети и задушени зеленчуци . Допълнително се 
поднася салата .

Двете рецепти са взети от реални готварски кни-
ги . Културният и езиковият им произход няма значе-
ние . Участниците обсъждат рецептите от гледна 
точка на тяхната ефективност (“Мога ли с помощта 
на тази рецепта да приготвя желаното ястие?“), на 
подробностите (“Съдържат ли те всички дан ни, кои-
то са ми необходими?“) и на наличност та на подкана за 
комуникация (“От къде мога да си набавя липсващата 
информация?“) . Участниците трябва да се опитат да 
си представят социалната среда, в която рецептите 
биха се възприели като „нормални“ и „изпълними“ . В как-
ви комуникативни навици, социални структури, нагла-
си се вграждат контекстите на тези рецепти? Кой от 
текстовете ви се струва по-близък?

Препоръки: Анализът на рецептите първоначал-
но не бива да се обвързва с никаква конкретна култу-
ра . Само въз основа на тестовете на рецептите и на 
тяхното социално обкръжение участниците трябва да 
открият белезите на културите с висок и нисък кон-
текст .
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15 . Учители и ученици
Тема: Различни нагласи към власт та /йерархията и 

към инидивиуализма / колективизма в училище 
Участници: Броят на участниците е неограничен, но 

за предпочитане са групи от 10 – 12 души . Упражнението 
е подходящо както за монокултурни, така и за мултикул-
турни групи, по-добре функционира в мултикултурни .

Указание: Участниците се разделят на две работни 
групи, едната група получава като указание за поведение 
Вариант 1, другата група – Вариант 2 . Двете групи изби-
рат от дадения по-долу списък една от посочените там 
проблемни ситуации в училище и разработват към нея 
сценарий в съответствие с „културните правила“ които 
са получили в указанието за поведение за своя вариант .

Ситуациите в списъка се отнасят до най-общи начини 
за общуване между учители и ученици, които се срещат 
във всяка култура . Аргумент в подкрепа на това упраж-
нение е, че културната вариативност може съществено 
да повлияе върху осъществяването на тези ситуации . 
Изхожда се от известното правило в антропологията, че 
„хората навсякъде по света имат едни и същи проблеми, 
но ги решават различно от гледна точка на културата“ .

Примери за проблемни ситуации в училище:
а) Вдигат ръка все едни и същи ученици .
б) Учениците от последните чинове постоян но го-

ворят и не внимават .
в) В средата на учебната година идва нов ученик и 

трябва да бъде представен .
г) Някои от учениците идват на училище със скъпи 

маркови дрехи .
д) Някои от учениците не изключват мобилните си 

телефони по време на часа .
Въз основа на собствените си правила за поведение 

всяка от групите разработва своя сценарий . Всяка гру-
па представя сценария си, дискутират се различните 
варианти . Следва обща дискусия . Упражнението няма за 
цел да се намери „най-добро“ решение за избраната си-
туация; учениците трябва да се научат да разбират и 
приемат „нормалност та“ на културно-вариативните 
решения, да осъзнаят възможностите за културна ва-
риативност в ученическото всекидневие и да рефлекти-
рат готовност та си да общуват с тази вариативност .
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Правила за поведение вариант І
Лично мнение могат да изказват не само имащите 

власт .
Откровеност та се възприема като честност . .
Който не си казва мнението, бива смятан за слаб .
Откритата демонстрация на привилегии и символи на 

високопоставено положение се възприема с неодобрение .
Имащите власт се опитват да изглеждат по-малко 

овластени .
Критиката към по-високопоставените е допустима .
Правила за поведение вариант ІІ
Откритото изказване на лично мнение се смята за 

неразумно и рисковано .
Откровеност та се възприема като обидна, поняко-

га като наивна .
Овластените имат право да се изказват директно 

и да се разпореждат .
Откритата демонстрация на привилегии и символи 

на високопоставено положение се очаква и е често сре-
щано явление .

Имащите власт се опитват да изглеждат колкото 
е възможно по-впечатляващи .

Критиката към по-високопоставените е нежела-
телна .

Правилата за поведение са разработени в съответ-
ствие с културните измерения властово разстояние и 
индивидуализъм/колективизъм . Те представляват преу-
величени черно-бели варианти, формулирани много общо 
и без оглед на конкретни контексти . При „лабораторни 
условия“ те служат като помощно средство за създава-
не на представата за културни различия в поведението; 
естественото културно обусловено поведение във всеки-
дневието разбира се е много по-сложно и по-комплексно .

Препоръки: Упражнението не е лесно, тъй като от 
участниците се изисква способност за съпреживяване и 
креативност . Може да бъде и разиграно, като участни-
ците получават различни роли .

16 . Откриване на етноцентризъм
Тема: Откриване и рефлектиране на етноцентризма
Участници: Броят на учасниците е неограничен . 

Упражнението е подходящо за монокултурни и мул-
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тикултурни групи, но в културно хетероген ни групи 
ефективност та е значително по-висока .

Указание: Етноцентичното мислене е разпростра-
нено във всяка житейска среда . Важно е той да бъде 
открит и да се разсъждава върху него . Участниците 
анализират самостоятелно или на групи съобщения от 
пресата или от телевизията, в които се казва нещо 
за други култури . Могат да се използват и извадки от 
учебници или от игрални филми . Целта е да се открият 
пасажите, които са етноцентрично обусловени .

Препоръки: Успехът на това упражнение много зависи 
от качеството на писмените или визуални примери, кои-
то преподавателят може да предостави . Препоръчител-
но е да се направи малка колекция от подходящи матери-
али, която постоян но да се обновява . Внимание: това не е 
лека задача, тъй като етноцентричните послания са „не-
видими“ поради своята „нормалност“ и „естественост“ и 
трудно възпроизводими поради своята едностранчивост .

17 . Кръг
Тема: Откриване на емоционална обвързаност и от-

ношение към нея
Участници: Броят участници е неограничен, но за 

предпочитане са групи от 12 – 16 души . Упражнението 
е подходящо както за монокултурни, така и за мулти-
културни групи .

Указание: Двама души по желание напускат стаята . 
Останалите участницити се подреждат прави в кръг . 
Кръгът е много плътен, участниците се допират рамо 
до рамо . Инструкцията е да се допускат нови хора в кръ-
га само тогава, когато те от разстояние повече от два 
метра помолят с думи да бъдат приети . Тази инструк-
ция не е известна на напусналите стаята . След като би-
ват пуснати отново в стаята, те получават за задача 
да се включат в кръга на останалите . Всичките им оп-
ити естествено ще бъдат неуспешни, но водещият на 
семинара не бива да позволява упражнението да приклю-
чи твърде бързо; трябва да се изчака, напусналите ста-
ята да усетят известна безпомощност . В дискусията 
се обсъжда какво са почувствали напусналите стаята . 
Как са се справили с разочарованието, че не ги допускат 
в кръга? Участниците в кръга разкриват „тайното си 
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правило“; обсъждат се възможни стратегии за справяне 
с емоции в интеркултурното общуване както и възмож-
ности за свикване с емоционалното натоварване от ин-
теркултурните контакти (“емоционални мускули“) .

Препоръки: Не винаги е възможно да се постигне ис-
тинска емоционална засегнатост в контекста на семи-
нара чрез симулирани игрови ситуации: упражнението 
е неуспешно, ако се превърне в екшън или не се взема 
сериозно . Преподавателят може да попречи на това, 
като изрично настоява групата да се придържа точно 
към указанията (да посрещнат новодошлите недруже-
любно, да не ги гледат в очите, да не говорят с тях, да 
стоят плътно един до друг и т .н .) и контролира спазва-
нето на тези указания до края на упражнението .

18 . Гледай внимателно
Тема: Прецизиране на възприятията
Участници: Броят на участниците е неограничен . 

Упражнението е еднакво подходящо както за монокул-
турни, така и за мултикултурни групи .

Указание: Участниците получават фотоси, на които 
са изобразени групи от хора, извършващи някаква все-
кидневна дейност, напр . седят, ядат, вървят и др .под . 
После те трябва да опишат какво са видели на сним-
ката . Учителят записва всички изявления на дъската . 
После той разяснява категориалната разлика между 
описание и интерпретация и моли участниците сами 
да разграничат тези елементи в техните изказвания .

Обикновено повечето от изявленията се оказват 
интерпретации, макар първоначално да са били пред-
ставени за „обективни“ описания . Пример: на снимката 
се виждат две прави жени с поли и блузи и двама прави 
мъже с костюми и с чаши кафе в ръка, те се намират в 
стая с маси и столове; обикновено се правят интерпре-
тации от типа „кафе пауза във фирмата“, „секретарки с 
началниците си“ .

Цел на това упражение е да се тренира възприятие-
то: да се научат участниците да забелязват субектив-
ните си – и културно специфични – интерпретации и да 
се научат да правят първоначално само описания . Чрез 
съзнателното аналитично разграничение те се нау-
чават да „стопират“ прибързаните интерпретации, 
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защото само точните описания могат да ни дадат съ-
щинската информация за съответната комуникативна 
ситуация . Със същата цел участниците могат да фор-
мулират и заглавия за фотосите . Заглавията могат да 
бъдат обсъдени по същия начин .

Ако се използват „провокативни“ снимки, е възмож-
но участниците да дадат емоционално оцветени ин-
терпретации, напр . „жените изглеждат объркани“ или 
„водят приятен разговор“ . Тук се въвежда третият 
аналитичен компонент на упражнението  – оценката . 
Така разпространения тип перцептивни упражнения е 
завършен: „О(писание)-И(нтерпретация)-О(ценка) .

Препоръка: Вместо снимки могат да се използват 
части от видеозаписи или от игрални филми . Важно е на 
изображението да общуват поне две лица .

19 . Моят екскурзовод
Тема: Прецизиране на възприятията, контролиране 

на емоционалната засегнатост
Участници: Броят на участниците е неограничен, 

за предпочитане са обаче групи от 12 – 16 души . Упраж-
нението е подходящо както за монокултурни така и за 
мултикултурни групи .

Указание: Участниците се разделят на две групи, 
туристи и екскурзоводи . 

Туристите имат следната задача: „Представете 
си, че пътувате в една фиктивна чужда култура . От 
туристическата агенция са ви дали екскурзовод, който 
да ви въведе в непознатата култура . Проблемът е, че 
не знаете езика на другата култура и с екскурзовода 
можете да общувате безсловесно . Освен това и нищо 
не виждате, тъй като очите ви са завързани . Екскурзо-
водът ще ви запознае с три от характеристикате на 
своята ‘култура’ невербално .“

Екскурзоводите в рамките на най-много 5 минути об-
мислят кои да бъдат трите елемента, предмети, начини 
на поведение, които ще трябва да „съобщят“ на своите 
туристи, и как да ги „изразят“ с невербални средства .

Учителят завързва с кърпи очите на седналите на 
столове „туристи“ . Всеки от екскурзоводите си избира 
по един турист и започва да го развежда и да му „пред-
ставя“ трите характеристики на своята „култура“ (за 



170

около 5  – 10 мин .) . След това екскурзоводите връщат 
туристите на столовете им . Когато всички отново са 
седнали, туристите смъкват превръзките от очите си .

При обсъждането най-напред туристите разказ-
ват какво им се е случило по време на „туристическа-
та беседа“ . Учителят записва в колонка описанията на 
дъската . След това се поставя въпроса за значението 
на трите характеристики; те се нанасят във втора ко-
лонка (атрибуции І) . После екскурзоводите съобщават 
какво всъщност са искали да представят, като съобще-
нията им се записват в трета колонка (атрибуции І, II) . 
Двете групи атрибуции се съпоставят: особен акцент 
трябва да се постави на погрешните атибуции, когато 
например „слагането на лъжица в устата“ се тълкува 
като „несамостоятелност“, а всъщност е трябвало да 
се схваща като „гостоприемство“ . После ролите се сме-
нят –екскурзоводите стават туристи и обратно .

Препоръки: Това упражнение дада добра възмож-
ност да се демострира смущенето и объркването от 
необичайни обстоятелства респ . създаването на по-
грешни атрибуции . Особено важно е туристите да раз-
граничат преживяванията си от „сляпото“ пътуване на 
описания и интерпретации, защото само по този начин 
може да се направи противопоставяне на първични и 
изоморфни атрибуции .

20 . Различни перспективи
Тема: Смяна на перспективите, емпатия
Участници: Броят на участниците е неограничен, 

но за предпочитане са групи от 12 – 16 души . Упражне-
нието е еднакво подходящо за монокултурни и за мул-
тикултурни групи .

Указание: Участниците се разпределят на групи по 
3-4 души . Всяка група получава описание на фиктивно 
лице: име, възраст, национална принадлежност, предпо-
читания, интереси, биографични дан ни . След това се по-
казва откъс от телевизион но предаване и участниците 
в групите се опитват да видят откъса с очите на „своя“ 
човек . После в групата се обсъжда видяното и участни-
ците приемат една един на перспектива за „своя“ човек . 
Накрая всяка група представя пред другите своята 
перспектива . Няма значение дали причините за различ-
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ните перспективи са били правилно разбрани с оглед на 
културните различия; целта на упражнението е да се ос-
ъзнае значението на различните гледни точки .

Препоръки: Успехът на това упражнение зависи 
от качеството на материалите, които използва пре-
подавателят . Това се отнася както за „портрета“ на 
фиктивните лица, така и за откъсите от телевизион-
ни предавания . Заемането на друга гледна точка и на 
друга роля след това е трудно и често протича бавно: 
учителят трябва настоятелно да изисква смяната на 
гледната точка и размяната на ролите .

3. Примерни форми 
на интеркултурно 
образование 
за начален етап

„Кът на семейството“
Обособява се естественобитова и възпитателна 

среда за общуване между учители, родители и деца, 
която дава възможност за реално присъствие на семей-
ството в образователното пространство и взаимо-
действие с училището .

Провеждане на един час в автентична ромска среда 
(в дома на някое дете)

Урокът трябва да се реализира в семейството на 
всяка от етническите групи, представени в училище . 
Учителят го реализира в сътрудничество с родителя/
родителите .

Три тренинг урока на тема „Приятелство“
Серия от уроци за утвърждаване на толерантност-

та и разбиране на различието като обществена цен ност .
Урок „Аз преподавам на мама ...“ 
Урокът се подготвя от децата и учителката, а ро-

дителите са „ученици“ . Темите са за бита и традиции-
те на различни етноси .

Арт ателие „Островът на мечтите“ 
Изработване на портфолио с мечтите на децата . 

Дейност та се провежда съвместно с НПО .
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Дейности:
дейност: „Моето настроение“  – ученици и родите-

ли избират символ на настроение към предстоящата 
дейност;

дейност: „Лого на семейството“  – ученици и роди-
тели изобразяват чрез предмет, символ, знак и рисунка 
визитката на своето семейство;

дейност: „Пътешествие до острова на мечтите“– 
стимулираме активност на учениците, използваме на-
трупания социален и изобразителен опит и го пренася-
ме в съвместен творчески процес с желание за изява, за 
повече споделяния и обсъждания;

дейност: „Подарък“ – в реализация на емоционално-
то благополучие всеки от участниците в творческо-
то ателие споделя своето позитивно отношение към 
партньора си, като го отрази в послание .

Организиране на спортна среща „родители – ученици“
Спортен празник със състезателни игри между от-

бори, състоящи се от родител и дете .
Родителите-учители  – урок, от учебното съдър-

жание по даден учебен предмет (най-добре от култур-
нообразователна област „Човек – среда“), подготвен от 
родители .
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4. Примерни форми 
на интеркултурно 
образование 
за прогимназиален етап

„Когато бях ученик“
Вечер на ученическите спомени на родителите . 

Родителите представят пред учениците спомени от 
ученическите си години чрез изложба и разкази

„Класна стая на сътрудничеството“
Обособява се кабинет за общуване между учители, 

родители и ученици, с участието на представители на 
НПО и социалните служби . Обсъждат се най-вече дисци-
плинарни прояви, водещи до отпадане от училище .

Приз „Най-добър учител“
Учениците организират конкурса и връчването на 

приза, като мотивират родителите да участват .
Три трениг -урока на тема „Цен ности“
Серия от уроци за осмисляне на собствената цен-

ностна система . 
Съвместен трениг на учители, родители и учени-

ци на тема „Образованието като цен ност“
В тренинга участват родители и учители, а в роля-

та на водещ е външен лектор; учител, който не препо-
дава в начален етап или представител на НПО .

Подредба на традицион на трапеза с ястия под над-
слова „Приготвихме заедно с мама/баба“ 

Организиране на кулинарна изложба с традицион-
ните ястия на различните етноси . 

Арт ателие „Моята култура“ 
Изработване на портфолио с културни артефакти, 

специфични за етническата култура на учениците .
Организиране на екокампания „Моето селище  – 

мой дом“
Организира се от самите ученици, които трябва да 

си сътрудничат с местната власт и НПО, както и да 
привлекат родители за каузата . Училищен летопис

Изработване на училищна летописна книга съв-
местно с учителите и родителите.
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5. Примерни форми 
на интеркултурно 
образование 
за гимназиален етап

„Клуб по дебати“
Сформиране на клуб по дебати с цел формиране и 

развиване на творческо и критическо мислене .
Вечер на етническата толерантност 
Представяне на бита и културата на различни 

етноси . Подготвя се от самите ученици, като те имат 
задача да популяризират събитието и да го реализират . 

Три трениг урока на тема „Моята кариера – моето 
бъдеще“ (съвместно с НПО)

Серия от уроци за осмисляне на жиейските планове . 
Урок „Защо училището е важно?“
Подготвя се от гимназистите и се изнася пред по-

малките ученици . 
Арт ателие „Кой съм аз?“ 
Изработване на портфолио за кариерно развитие .
Организиране на спортен турнир
Спортен празник, чиято цел е да се привлекат 

връстници, които са отпаднали по-рано от училище .
Създаване на училищен музей
Сбирка с артефакти от историята на училището .
Посещение на Висше учебно заведение с цел запоз-

наване с възможностите за продължаване на образова-
нието .



Трета част 

Родителите – 
наши съмишленици 
в обучението 
на деца 
от малцинствата
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В тази част ще ви представим някои възможнос-
ти за работа с родители, които акцентират върху 
тяхното включване в процеса на мислене и решаване на 
проблемите, свързани с децата . От опита си знаем, че 
работата с родителите е най-сложната част в педаго-
гическата практика, както и в психологичното консул-
тиране и социалната работа . Целта на нашето предло-
жение не е да ви предоставим инструмент, който има 
ефекта на фармацевтичен продукт, а идеи, с които мо-
жем да се опитаме да подобрим сътрудничеството си с 
родителите и да ги въвлечем в процеса на образование и 
социализация . В своята статия „Психологически харак-
теристики на успешните училищни общности“, Велико-
ва-Цонкова обобщава кои са характеристиките, които 
трябва да функционират, за да изградим една успешна 
училищна общност1 . Като един значим компонент на 
успешния модел на училищна общност, авторът посоч-
ва „учителският колектив, функциониращ по правила-
та на екипната работа“ . Психологическата метафора 
на понятието общност „включва усещането за принад-
лежност, усещането за лична отговорност по отно-
шение добруването на всички членове на общност та, а 
също така и формирането на усещане за индивидуална 
и групова идентичност“ . Всички модерни концепции за 
образователно, социално и културно интегриране на 
малцинствени етнически общности поставят акцент 
върху изграждането на училищна общност . Наша е за-
дачата да преведем теоретичния модел на езика на 
възможното за ситуацията в нашата страна и да го 
направим действащ .

1  Великова-Цонкова Б ., Психологически характеристики на успешни-
те училищни общности, Академично списание „Управление и образование“ . 
Университет „Проф . д-р Асен Златаров“ . Б . 2013, том IX (4) , с . 124 – 130
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1. Примерни модели 
за провеждане 
на родителска среща

когато има конфликти и напрежение между 
родителите поради присъствието на деца от 
малцинствата

Дискусия 
по метода „Отворени пространства“
Това е разновидност на метода „Отворени прос-

транства“, който е широко застъпен при работа с общ-
ности в Западна Европа и САЩ . Целта на този метод 
е участниците сами да идентифицират конфликтните 
и проблемни точи и да работят върху предложения за 
тяхното редуциране или решаване .

Прави се кратко въведение за конкретния повод на 
събиране в най-широк план . Водещияj предлага да се из-
ползва различен начин на обсъждане, в който всеки ро-
дител да вземе участие . Пред всеки родител има по 
няколко бели или цветни листа А4 . Към всички се от-
правя покана да напишат на един или на няколко листа 
проблем или проблеми, които смятат, че са свързани с 
конкретния повод за събирането . 

Всеки, който е готов, закачва листа си върху дъс-
ката или постер . Водещият прави бърз анализ на пред-
ложенията и ги групира в 3 – 4 или 5 групи според броя 
на участниците . Избира се водещ на всяка „проблемна 
група“, който взема листовете и кани тези, които са 
формулирали проблема, да започнат дискусия . Задача-
та на всяка малка група е да преформулира проблема, да 
предложи решения – частични или радикални – за реду-
цирането му или неговото решаване . Членовете на гру-
пите са свободни да се присъединяват към работата на 
различните групи . Всяка група представя работата си 
пред голямата група . В края на срещата е добре, ако ро-
дителите могат да се обединят около едно или няколко 
предложения, които зависят от тях и които биха про-
менили ситуацията на напрежение и конфликт .

Невинаги се достига до общо решение или до карди-
нални промени, акцентът е в участието на родителите 
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и насърчаването на тяхната активност . Понякога взе-
тите решения не водят до очаквания резултат, но това 
не трябва да бъде причина този метод да не се използва .

Подход „Домино“
Базира се на идеята, че проблемът е разбираем и ре-

шим на най-близкото ниво, на което съществува . Според 
този подход, при осъществяване на контакт с родители-
те, учителят следва да потърси опора първо в най-заин-
тересованите, най-близко стоящите до проблема роди-
тели . Те, от своя страна, са стимулирани да привлекат 
и мотивират други родители за участие и активност, 
които също да привличат и мотивират и така, докато 
информацията достигне до всички и се формира екип .

Групова обучително- 
дискусион на форма (семинар)
Това е форма на сътрудничество между учител, 

родители и/или ученици . Семинарът се организира це-
лево, по определена тема . Той има модератор, а учас-
тниците се включват в дискусия по темата . Актуално 
е семинарът да се инициира от родителите и/или уче-
ниците, те да са активни по отношение на неговата 
организация и провеждане, а учителят да е в ролята на 
подпомагащ процеса . Тази форма може да се комбинира 
с „Консултация“, при която се кани външен гост /спе-
циалист в определена професионална област/, който е в 
позицията на водещ на груповия процес .

2. Примерни модели 
за провеждане 
на родителски срещи

по проблемите на междукултурното обучение 
с всички родители, за повишаване на тяхната 
информираност, сензитивност и умения за 
подкрепа на учебни заведения със смесено 
обучение на деца от различни етноси
В тази част ви предлагаме работа с родители осно-

вана на общи творчески занимания . В тези предложения 
сме съчетали идеи от арт терапията, психосоциална-
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та работа в общности и артистични практики, които 
имат социален ефект . Акцентът е върху желанието на 
всеки човек да направи нещо красиво, да направи нещо 
за своето дете, да изрази своите преживявания в друга 
перспектива, различна от тази на ежедневието .

Въпреки че за реализирането на тези идеи е необ-
ходимо много повече субективно желание, отколкото 
материален ресурс, част от тях бихте могли да раз-
виете за финансиране по различни проектни предложе-
ния . Най-важното е опитите за такива срещи да не ос-
тават изолирани и единични, защото постоянството и 
настоятелност та при организирането и провеждането 
им е от съществено значение за постигане на резултати .

Изработване 
на украса за класната стая

Преди всеки празник, родителите могат да бъдат 
канени да участват в изработването на украса . 

Един много семпъл и продуктивен начин да се приоб-
щим към родителите, да разчупим схемата на похвали 
и оплаквания, на изисквания и недоволство от тях е да 
изработят коледната украса за стаята . Това може да 
бъде организирано в една среща или поредица от такива .

Изработване на гирлянд (верижка)
Групата на родителите се разделя на две и се въ-

вежда състезателен елемент – коя група ще направи по 
дълъг гирлянд за определено време (20 мин .) . За целта 
водещият трябва да подготви лентички с еднаква го-
лемина от обикновена бяла хартия и лепило .

Победителят се отчита по обективен критерий – 
дължина на направения гирлянд и групата получава 
символична награда . Втората група е оценена за ка-
чество и също получава символична награда . Водещият 
използва ситуацията за да разкаже за поведението на 
децата в такива ситуации и за някои техни труднос-
ти, свързани с организацията на учебната работа и 
конкуренцията помежду им . 

Следва отново връщане към украсата и сега задача-
та се усложнява като им се задават цветни ленти или 
цели листи, от които те трябва да изработят гирлянд 
с определена дължина – (например 5 метра), като зада-
чата им е да подберат цветовете по най-интересния и 
впечатляващ начин . 



180

След изпълнението на задачата, водещият трябва 
да поощри и двете групи с похвали и отново да провоки-
ра разговор за децата, като акцентира на това с какво 
се справят добре и с какво им е трудно . 

В края на срещата водещият трябва да благодари 
на родителите и да отправи конкретна покана (ден, час 
и тема)  – кога искате да дойдат отново и защо . Кон-
кретните параметри на времето и пространството са 
много важни при работа с ромската общност, защото 
те я структурират и са определящи за нейната пов-
торяемост във времето и постигането на резултати .

Обикновено на следващата среща групата се увели-
чава, защото в общност та родителите са говорили за 
това, какво се е случило на предходната среща и са про-
вокирали интереса на други родители .

Следващата среща трябва да бъде свързана с ус-
ложняване на заниманието . Много полезни идеи можете 
да намерите на http://krokotak .com/bg/

Когато подбирате занимание следвайте няколко 
критерия:

Трудност та му да съответства на възможност та 
за справяне и съответно да се повишава във всяко след-
ващи занимание

Да има дидактична стойност – чрез него да можете 
да въведете тема, свързана с децата (например за фи-
ната моторика, за хигиен ните навици, за използването 
на думите и т .н .) .

Да има естетическа стойност – продуктът, който 
ще се получи, трябва да може да бъде и естетически 
оценен . Това, че вие, ваши колеги, самите родители ще 
оцените продукта, има голямо значение за процеса на 
приобщаване на родителите

По подобен начин може да се направи среща за обмен 
на готварски рецепти или начини на пране . Идеята е 
да се тръгне от битово равнище, от равнище, на кое-
то родителите са компетентни и да се въведе идеята 
за детето като част от структурата на детската 
градина или образователната система . Това преми-
наване от едно равнище на друго може да стане чрез 
метафори (например: така както за приготвянето на 
една питка се изискват различни съставки  – брашно, 
сол, мая – които се слагат в различни дози и с различна 
последователност – така е и с ученето на буквите, че-
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тенето и писането . Така както се изисква търпение да 
стане хляба, така се изисква търпение с децата и т .н .) . 
В тази посока, можете да разгледате опита и идеите 
на Мрежа Хлебни Къщи на http://www .bread .bg/

Моето дете – изработване на книга
Организира се среща или поредица от срещи, в кои-

то родителите изработват книга за своето дете . Цел-
та е да се работи върху формиране на визия за детето, 
възстановяване на неговата история, субективизиране 
на мястото му сред другите деца в голямото семей-
ство, формиране на идея за неговото бъдеще . Може да 
се започне с най-простия вариант – 2 листа формат А4, 
прегънати на две, които се раздават на всеки родител 
с обяснението, че на това събиране всеки ще направи 
книга за своето дете . 

Първата страница е корицата  – там се поставя 
името на книгата и името на автора . (Например: Книга 
за . . . . . .от  . . . . . ./Родителите подбират картинки) в по-ред-
ки случаи рисуват/ и правят колажи за корицата . Вто-
рата страница от се оставя свободна, а на третата 
страница се работи по въпроса: „ Кой е . . ./името на де-
тето/“ – това включва името, рождената дата, имена-
та на родителите и на други членове от семейството . 
Може да се добавят и мястото на раждане, мястото на 
живеене, както и колаж, който родителят изработва . 
Следващата страница е посветена на времето преди 
постъпване на детето на училище – там родителят за-
писва нещо, което което смята за важно – дати, случки, 
илюстрирани с колажи . Следва страница посветена на 
детето ученик . Последната страница е за „Пораснало-
то дете“ – как родителят си представя бъдещето на 
детето си . Следва оформление на втората корица .

Тази кратка житейска история на детето дава 
възможност да се говори за всеки етап от развитие-
то на детето, за важните моменти от порастването . 
Работата по този вид „книга“ се съчетава с дискусии, 
с поднасяне на информация по един конкретен и достъ-
пен начин . „Книгата“ позволява да видим какво място 
отрежда родителя на това дете в живота си и в жи-
вота на семейството си, както и да поставим въпроси 
и теми за размисъл и обсъждане, които родителят са-
мостоятелно никога не би повдигнал .
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Моето дете – моето съкровище
На тази среща се поставя темата за детето като 

цен ност . Всеки родител трябва да изброи три качест-
ва, които харесва в детето си и три, които не харесва . 

На родителите се предлага да украсят кутия /пред-
варително осигурени малки кутийки от картон или 
фурнир, могат да бъдат еднакви или различни по форма 
и размер/ с помощта на мотиви от салфетки /декупаж-
на техника/ . Те трябва да подберат подходящи мотиви 
за шест те качества, които са назовали, да ги изрежат 
и залепят върху кутията, по начин, който водещия ще 
им покаже . След като кутиите са готови, родителите 
са поканени да разкажат малко за своя избор на моти-
ви, както и за това как ще използват своите кутии . 
Процесът на работа се използва за диалог и въвеждане 
на темите за необходимост та от съпровождане , под-
помагане и поощряване на децата . Водещият използва 
времето за да разкаже как се справят децата в учили-
ще, къде имат трудности и къде – напредък, както и да 
насърчи родителите в креативния процес .

Този вид работа може да се прави като се изработват 
бижута от различни материали /хартия, макарони, мъ-
ниста и др ./, вази, картички с послания към децата и др .

Срещите с родителите, организирани по такъв на-
чин, целят да преодолеят негативните нагласи към 
„родителските срещи“ и по достъпен начин да прово-
кират диалог за децата, техните трудности и техния 
напредък .
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Ресурси за учители
Произход и история на ромите

Произход: Индия или Египет?
Почти всички изследователи днес са категорични, 

че ромите имат индийски произход, но дълго време се е 
смятало, че идват от Египет . От там и наименования-
та „египтяни“, „гюпци“, „gypsies“, „gitanos“ и др .

Самите роми, идвайки в Европа са твърдели, че са 
потомци на изгонени от Египет християни: някои ид-
ват от област та „Малък Египет“ във Византия; полу-
чават статут на мъченици за вярата и биват приети 
благосклон но в Европа .

Дълго време (до 20 век) ромите в България са смята-
ли, че идват от Египет и са били наричани „египтяни“: 
легенди за цар Фараон и Египет съществуват сред ро-
мите в България и до днес .

И до ден днешен някои групи цигани свързват себе 
си с Египет – напр . т .нар . егюпци в Македония и Косово 
(малка част от тях живее и в най-югозападните части 
на България) и др .

Индийският произход на ромите е установен на база-
та на лингвистиката, чрез сравнения между ромския ези-
кроманес и древноиндийския свещен език санскрит: допис-
ка на студента Щефан Вали, изследвания на Грелман и др .

Разселвания на ромите
Не е ясно кога и защо ромите напускат Индия: Пове-

чето историци предполагат, че това става през V – VІ 
в . от н .е . и е свързано с падането на Гуптската динас-
тия и сътресенията в индийското общество .

Първите сравнително сигурни дан ни за цигански 
разселвания са персийски и се отнасят към времето на 
5 – 6 в .: шах Бахрам Гур, „зоти“, „лури“

Приема се, че при достигането на източните гра-
ници на Византийската империя, циганските групи се 
разделят на три потока и поемат съответно на север, 
към Задкавказието (днешна Грузия и Армения), на юг, 
към Сирия, Палестина и Северна Африка, и третият 
поток – към Мала Азия, Балканите и Европа . Те биват 
наречени съответно лом, дом и ром .

В Мала Азия, Кипър, Египет и Палестина и до днес 
живеят т .нар . „домари“
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Заселване на Балканите
Поради различните наименования, които са давани 

на ромите (от византийски и други историци) не е ясно 
от кое време датират първите сведения за пристигане 
на роми на Балканите;

Роми (под наименованието „атцингани“) със сигур-
ност са описани в „Житие на Свети Георги от Атон“ (ХІ в);

Същото наименование  – „атцингани“ се среща и в 
по-ран ни извори – напр . Хронографията на Теофан Изпо-
ведник от началота на ІХ в ., но не е ясно дали спомена-
тите в нея атцингани са роми .

Ромите остават на Балканите няколко века преди 
да тръгнат към Западна Европа: донасят търсени зана-
яти, работят за манастирите, намират добро препита-
ние, занимават се също така с гадателство и врачуване .

Наречени са „атцигани“ – „недокосваеми“ поради прак-
тикуването на врачуване, което не е прието от църквата .

След османското нашествие и сътресенията на 
Балканите големи групи роми тръгват към Западна Ев-
ропа – 15 в .

Ромите през Османската империя
Нови вълни на цигански миграции на Балканите: с 

Османската армия и след това . Постепен но ромите 
преминават от чергарски към уседнал начин на живот: 
към това ги подтиква и политиката на османска власт .

Повечето роми приемат исляма: ромите мюсюлма-
ни плащат данъка харач в много по-малък размер от ро-
мите християни .

Ромите се препитават с дейности, обслужващи оста-
налите групи население  – ковачество, производство на 
кошници, сечива, музика и т .н . и респективно получават 
съответните имена - кошничари, бургуджии, дръндари и 
т .н . По правило ромите нямат земя и „сериозна професия“

Вековете съжителство с останалите балкански на-
роди оказват голямо влияние върху ромския фолклор . В 
него се вплитат българско-славянски и турско-арабски 
елементи, които заедно с „изкон но-ромските“ образу-
ват една колоритна и неповторима цялост

Ромите не са подложени на гонения (като в Западна 
Европа), но са най-бедната част от населението, спря-
мо тях има „социална нежелателност“: изключение са 
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групите, обслужващи османската армия (т .нар . „Циган-
ски санджак“, устамиллет)

Ромите през 19 в.
При ромите няма идея за създаване на ромска държава .
Някои групи се включват в борбите на балканските 

народи: борбата за самостоятелна църква, борбата за 
независимост (опълченец на Шипка) и т .н .

Нови ромски миграции: от Румъния . Заселват се ка-
дарашите и рударите – „голямата келдерарска инвазия“ .

Ромите през 20 в. в Западна Европа
Нацистите осъществяват цялостна политика на 

изтребление спрямо ромите: ромския Холокост („Па
раймос“): над 500  000 роми измират в лагерите на 
смърт та . В много държави, окупирани от Германия ро-
мите са почти напълно унищожени .

Ромският Холокост не получава международно при-
знание, както еврейския: това започва да се случва едва 
в края на 20 в .

Постепен но ромите започват да създават свои ор-
ганизации . Този процес достига връх през 1971 г ., кога-
то в Лондон е проведен първия конгрес на Международ-
ния ромски съюз

На конгреса са приети:
 – знаме на ромите
 – химн на ромите: песента „Джелем, джелем“
 – наименованието „рома“ като обобщаващо всички групи
 – ден на ромите: 8 април

Поради комунистическия режим българските роми 
първоначално остават извън международното ромско 
движение, но след 1989 г . се включват в него .

Миллет
Миллет (турски език) народ, общност
 – Потомци на роми, заселили се в България по време 

на Османската империя . Част от тях са били обслужва-
щи османската войска части

 – Говорят турски език . Някои говорят турски език 
от поколения и не знаят ромски (напр .  устамиллет); 
други са преминали от ромски на турски преди 1 – 2-3 
поколения . Понякога старите знаят и ромски език

 – Мюсюлмани . Нерядко спазват и някои християн-
ски празници (Гергьовден, Великден, Василица)
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 – Често са с преферирано турско съзнание . Не при-
емат името „роми“ (някои приемат „турски цигани“)

 – Живеят в някои големи градски гета (Пловдив, 
Бургас, Варна, Пазарджик), както и в махали в по-малки-
те градове и селата

 – Образователното ниво на общност та е ниско
 – Доброто владеене на български език често е проблем
 – Проблем с образованието на момичетата: ран ни 

женитби (особено в селските райони)
 – Проблем с ран ното отпадане и безпричин ните от-

съствия .
Рудари
 – Заселват се в България в края на 19 – началото на 

20 в . след като векове са били „роби на болярите“ във 
Влашко и Молдова

 – В България идват от Румъния (за разлика от кал-
дарашите)

 – Основни занаяти: копанарство и мечкадарство
 – Православни християни
 – Говорят влашки език и не говорят ромски
 – Често имат преферирано влашко самосъзнание
 – Живеят основно на махали в селата или малките 

градове
 – Като цяло образователното ниво на общност та е 

относително високо
 – Не съществува проблем с владеенето на българ-

ски език
 – Много от родителите са в чужбина, децата живе-

ят с баби и дядовци
 – Нямат запазени потестарни форми и изявени ав-

торитети, които да бъдат използвани за педагогиче-
ско въздействие .

Калдараши/бакърджии:
 – Заселват се в България в края на 19 – началото на 

20 в . след като векове са били „роби на короната“ във 
Влашко и Молдова

 – В България идват през Австро-Унгария и Сърбия 
(затова са известни още като „сръбски цигани“, „нямцу-
ри“, „унгарски цигани“

 – До 1958 г . са чергари (Постановление на МС 
256/17 .12 .1958 г . ги заставя да уседнат

 – Ревностни православни християни, спазват всич-
ки християнски празници
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 – Ромскоезични, като знаят добре и български език
 – Живеят дисперсно сред българското население, на 

малки групи или в малки махали
 – Поддържат стриктна ендогамия и са сплотени 

като общност: аранжирани бракове и мешере
 – Започват да посещават училище едва през 60-те и 

70-те год . на 20 в .: образованието не е устойчива цен ност
 – Проблем с образованието на момичетата: заради 

ран ните бракове
 – Проблеми с посещаемост та и ран ното отпадане и 

при момчетата
 – Чести пътувания на родителите в чужбина
 – Мешерето – възможност за установяване на трай-

ни контакти с родителите, което води до по-лесно раз-
решаване на проблемите .

Йерлии:
Йерлия (турски език): местен
 – Потомци на първите роми, които се заселват в 

България: от 11 до 19 в .;
 – По време на Османската империя голямата част 

от тях усядат и не са чергари;
 – Говорят ромски език, като някои групи говорят 

български език, а други – турски . Чести са случаите на 
трилингвизъм – ромски, български и турски език;

 – Една част са християни, други – мюсюлмани . Широ-
ко разпространено е и протестантското християнство;

 – Живеят в обособени махали в селата и градовете . 
Големите градски ромски гета са населени основно с 
йерлии . Малка част живеят и рзпръснати сред българ-
ското население

Разделят се на две големи подгрупи: хорахане рома 
(ромимюсюлмани, турски цигани) и дасикане рома 
(роми християни, български цигани)

•Хорахане рома (ромимюсюлмани, турски цига
ни):  изповядват ислям, като спазват и християнски 
празници (Гергьовден, Василица и др .) . Говорят ромски 
език, като често знаят и турски . Разделят се на мно-
жество групи по професионален признак: кошничари, ка-
лайджии, музиканти и т .н .

•Дасикане рома (роми християни, български 
цигани):християни, спазват православните празници . 
Говорят ромски език, а някои групи  – само български . 
Също се разделят на множество групи по професиона-
лен признак: бургуджии, калайджии, звънчари и др .
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 – Започват да посещават училище в средата на 20 в .
 – някои групи правят това по-рано и образовател-

ния статус сред тях е по-висок (Сливен, Монтана) .
 – Основни образователни проблеми: ран но отпадане 

от училище, обучение в изцяло ромски училища, обучение 
в помощни училища, слаба ангажираност на родителите

 – При повечето от тях не е проблем владеенето на 
български език (проблем е в големите градски гета) .

 – Липсват запазени потестарни форми, но често 
имат неформални авторитети, които могат да се из-
ползват за повишаване на мотивацията за учене се из-
ползват за повишаване на мотивацията за учене .

Ромските общности в България днес
Ромите идват в България по различно време и от 

различни места . Това е причината днес да съществу-
ват множество ромски общности, различаващи се (по-
вече или по-малко) една от друга .

Първа, в исторически план, е общност та на т .нар . 
йерлии – т .е . местни, уседнали роми . Те са потомци на 
дошлите през периода ХІІІ-ХVІІІ в . роми, които постепен-
но усядат и векове наред съжителстват както с българ-
ското, така и с турското население . Йерлиите се делят 
на две големи групи: хорахане-рома (турски роми, мю-
сюлмани) и дасикане-рома (български роми, християни) .

Хорахане-рома са най-многобройната ромска група в 
България . Те изповядват ислям, премесен с многоброй-
ни християнски елементи, като празничната им систе-
ма включва не само байрамите, но и всички големи хрис-
тиянски празници – Гергьовден (Ерделез), Васильовден 
(Банго Васили), Тодоровден, Ивановден, дори Коледа и 
Великден . Говорят романес премесен с множество тур-
ски думи, а част от тях използват турски език, заедно 
с романес . Сред много хорахане-рома се наблюдава пре-
ферирано турско самосъзнание – те отричат ромския 
си произход, но както българското, така и турското на-
селение продължава да ги възприема като роми .

Хорахане-рома се делят на множество подгрупи . В 
Шуменския регион е многобройна групата на кошнича-
рите (с . Мараш, с . Златар, гр . Шумен и т .н .) . Изключи-
телно интересни са и т .нар . дръндари, или музиканти 
(Салманово, Ивански, Твърдица) . Техният диалект се 
различава от диалекта на останалите йерлии и затова 
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те не се смесват с другите ромски групи . Пазят ясен 
спомен за произхода си от Котелския край, поддържат 
връзки с други дръндари (напр . в Омуртаг, Златарица), 
единствено те празнуват по оригинален начин Петльо-
вден (Ихтимя или Башнувден) и т .н . (виж: Колев, Крумо-
ва, Йорданов 2002: 175,177) .

Турчеещите се хорахане-рома в Североизточна Бъл-
гария често се наричат просто миллет, поради това, 
че турското население от този край категорично от-
казва да ги признае за турци . Най-често миллет се 
наричат ромите, живеещи в районите, където по вре-
мето на Османската империя е имало големи турски 
казарми . Тогава на ромското население в тези райони 
е бил даден по-особен статут: те са плащали по-малък 
данък, занимавали са се с дейности, обслужващи казар-
мата и още тогава са били наречени миллет, като им се 
е забранявало да се смесват с турците, но статуса им 
е бил по-висок от този на останалите роми .

В някои райони на Североизточна България ромите 
с преферирано турско самосъзнание се наричат уста-
миллет . Те говорят турски език, но поради нежеланието 
на турското население да ги признае за роми са започнали 
да се самоопределят като етнос различен и от ромите и 
от турците . Извеждат своя произход от неизвестно пле-
ме ковачи, идващи от Афганистан, които в последствие 
станали най-известните производители на оръжие в цяла-
та Османска империя (Marushiakova, Popov ect . 2001: 39-40) .

Сред други групи миллет  – от Разградски регион 
са разпространени легенди, свързващи произхода им с 
арабски племена от рода на Корейшите и пророка Моха-
мед . Съгласно тези легенди прадедите им се заселили 
в България още по времето на цар Калоян и това е от-
разено в надгробни камъни, където години, като 1205 г . 
С увереност можем да кажем, че тези легенди са една 
спекулация – на посочените надгробни камъни наистина 
е записана 1205 г ., но не от християнското, а от ислям-
ското летоброене, което започва през 622 г . Следова-
телно посочените дати са от времето на Османската 
империя – 1827 г . (Marushiakova, Popov ect . 2001: 40) .

Дасикане-рома също се разделят на множество подгру-
пи . Това са например бургуджиите, джамбазите, тужари-
те и т .н . Сред тях са налице слаби тенденции към бълга-
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реене, но някои групи съхраняват с гордост ромското си 
самосъзнание и традиции (Напр . част от бургуджиите в 
Шуменско се наричат „парпул-рома" – „истински роми“) .

Втората голяма циганска общност в България са 
т .нар . калдараши (известни също така като бакър-
джии) . Те идват с „голямата келдерарска инвазия“, като 
първо преминават през Австро-Унгария и Сърбия, пора-
ди което често им казват „унгарски роми“, „австрийски 
роми“, „сръбски роми“ или „нямцури“ (т .е . „немски роми“) . 
Разделят се на две големи групи – калайджии и ловари 
(от унгарското „ло"  – „кон“, поради което са известни 
като „конекрадци“) и на множество подгрупи .

Калдарашите са едни от най-запазените ромски 
общности в България . При тях все още съществуват 
запазени потестарни форми, като циганския съд – ме-
шере, те говорят основно романес, пазят ревностно 
своите обичаи и традиции . Пищният начин, по който 
отбелязват Великден (Патраги) и Гергьовден, както 
и калдарашките сватби често са сочени като едни от 
най-интересните цигански обичаи в Европа . Източно-
православното християнство играе много важна роля в 
живота на калдарашите и те са ревностни християни .

В Североизточна България техният брой не е го-
лям . Живеят по няколко семейства в село, наред с дру-
гото население, като не се смесват с останалите роми . 
По-големи калдарашки общности има в гр . Смядово, с . 
Кардам и с . Ковачевец, Поповско и др .

Третата голяма ромска общност в България са 
т .нар . рудари . Те също идват с „голямата келдерарска 
инвазия“, но за разлика от калдарашите имат префе-
рирано румънско (по-рядко – българско) самосъзнание и 
говорят старинен вариант на румънски език . По рели-
гия са православни християни, макар това да не е така 
силно изразено, както при общност та на калдарашите . 
Рударите се разделят на копанари и мечкари, като вся-
ка от тези групи има множество подразделения .

Подобно на ромите с преферирано турско самосъз-
нание (миллет), рударите също отказват да се причис-
лят или да бъдат причислявани към Ромите . Според 
техните легенди те са потомци на старите власи, 
които имали държава на Балканите, но след разпада на 
тази държава се прехвърлили отвъд Дунав и основали 



191

Румъния . Сред част от рударите често се среща и дру-
га легенда, свързваща ги с българския етнос – че те са 
потомци на аспаруховите прабългари (в някои вариан-
ти – че са племе, дошло с прабългарите и изработващо 
техните оръжия) . (Marushiakova, Popov ect . 2001: 41-42) .

В Североизточна България рудари се срещат в мно-
го региони  – основно Варненско, Провадийско, в някои 
Шуменски села (напр . Мътница, Драгоево и др .), в някои 
Разградски села (напр . Гецово) и т .н .

Фолклорът на рударите е сравнително по-беден 
(доколкото изобщо такава категория е приложима към 
фолклора) в сравнение с този на йерлиите и калдараши-
те . В него има множество румънски заемки и напълно 
(или почти напълно) отсъстват турски такива .
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Ромски приказки
Как ромите получиха проклятие
Когато Моисей извеждал евреите, той видял къпина-

та да гори, а наоколо нямало ни огън, ни вятър . Господ му 
се явил и му дал завета . Къпиновото място било обявено 
за свято . Минали ромите през това свято място и поне-
же били гладни, започнали да събират къпини . Наяли се до 
насита . Като утолили глада и жаждата си започнали да 
се цапат с къпините до такава степен, че чак дяволът се 
уплашил от тях . Тогава Господ Бог им се явил и им казал:

 –  Не е лошо това, че ядохте, защото храната е за 
стомаха и човек трябва да се храни, за да живее . Лошо 
е това, че не почетохте моята дума и святото място 
и се нацапахте с къпините . Затова нека по това да се 
различавате от другите . Да сте черни, та чак дяволът 
да бяга от вас . Този маскарлък да бъде ваш .

Това им казал Господ . Затова днес ромите са таки-
ва – цапани, гонени, непочитани . Джобовете им са праз-
ни, а душите им пълни .

Поискали ромите прошка от Бога – съзнали грешка-
та си . Бог е милостив и им простил като им завещал да 
бъдат хитри като змията и смирени като гълъба .

Тръгнали ромите с наведени глави, много отчаяни 
и засрамени . Започнали да хвалят Господа като пеели 
и танцували:

„В дни на глад и скръб
ти ще бъдеш винаги със нас
защото ти си цар и господар
и на небето и на земята .
Амин"

Древните хора, магическите сили и сушата
Едно време светът бил населен със стран ни сили, 

магически . Хората, които живеели тогава се различава-
ли от сегашните . Те били много здрави и високи, живее-
ли поне двеста години, като се женели на сто години – 
били млади . И били много умни, много учени  – самоук 
учени . На камък и дърво, с точки и черти отбелязвали 
нещата, които им трябвали .

Случило се така, че веднъж лют змей затворил 
всички води в една пещера . И настъпила голяма суша . 
Изгоряло всичко, хората ставали на камъни от сушата . 
Решила да ги спаси най-хубавата мома измежду хората .

Облякла се тя празнично, взела три паници пипер и три 
мишки, и отишла в гората край пещерата на змея . Той усе-
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тил, че идва човек и веднага излезнал, но като видял хуба-
вото момиче, не я изял, а се спрял край нея и я заговорил . И 
така, докато говорят, се омаял от пипера и взел да заспива .

– Тука сега си дошла при мене, обаче няма да влизаш 
в оная пещера .  – рекъл змеят .  – Ако влезеш в нея, ще 
станеш на камък!

– Добре, от тук няма да мърдам . – успокоило го мо-
мичето .

И змеят заспал . Тя обаче знаела, че всички води са за-
творени в пещерата и влязла вътре . А там живеела Нощ-
ната майка – една магическа сила, която прави нощта .

Момичето пуснало трите мишки и те, нали ходят 
главно нощем, заиграли се с Нощната майка . Тогава мо-
мата хванала Нощната майка в една мрежа, за да не из-
бяга, да бъде дълго време нощ и да не се събуди змеят . 
После влезнала навътре в пещерата и пуснала водите .

Потекли отново реките, завалели дъждове, съживи-
ло се всичко, а хората, които се били превърнали в камъ-
ни от сушата, отново станали живи хора .

Цар Фарон
Имали навремето циганите и цар и държава . Техни-

ят цар се казвал Фарон . Той бил много строг и много сил-
на армия имал . В земята му обаче живеели и много евреи . 
Не ги харесвал Фарон, защото кой как нареждал нещата 
те винаги имали пари, а неговите цигани все бедни си ос-
тавали . Решил да унищожи еврейския род . Така той дал 
заповед – всички еврейски деца, които се раждат, мъжки 
деца, да се убиват . Това разгневило Господ и когато на 
царя му се родил син, той направил така, че и неговото 
дете умряло . Така цар Фарон, който бил много умен и 
силен, останал без наследник . Умрял цар Фарон и това 
бил краят на циганската държава . От тогава циганите 
са обречени да скитат без цар и държава по целия свят .

Накрая всичко остава в земята – там всичко се връща .

Банго Васил и циганите
Един ден в страната, където живеел благоверният 

Банго Васили, циганите огладнели и взели да събират 
къпини да ядат . Явил им се Божият ангел и им казал да 
утолят глада си, но да не прекаляват с къпините, защото 
Господ ги е обявил за свещен плод . Но те нали са си весел 
народ – започнали да пеят, да играят и междувремен но се 
нацапали целите с къпините – станали на черни дяволи . 
Дяволът като ги видял, самият той се уплашил . Рекъл си:
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– Аз съм дявол, дявол, ама те са по-дяволи от мен .
Решил дяволът да им отмъсти и нали си го бива в 

изкушенията, подмамил ги да минат по един мост . Ко-
гато те тръгнали, дяволът разрушил моста и те за-
почнали да падат в реката и да се давят . Тогава благо-
верният Васил решил да спаси циганите . Излязъл той 
срещу дявола с молитва: „Махни се, Дяволе, в името на 
Исус Христос“ . От теглил се дяволът и докато се молел 
куцият Васил, мостът пак се затворил . Циганите успе-
ли да преминат и били спасени .

Затова и до днес, ромите най-много почитат Банго 
Васили (Куцият Васил), божия спасител .

Цар Барон
Навремето, преди хиляда години, циганите имали своя 

държава и свой цар . Той се казвал цар Барон – значи голям 
човек . Цар Барон бил много силен и могъщ и искал всички 
да се плашат от него – както в неговата собствена дър-
жава, така и в съседните страни . За да се плашат от него, 
Барон заклал баща си . След това започнал да воюва срещу 
съседните държави . Пренесла се битката по море и цар Ба-
рон качил хората си на кораби . Потеглили те, но не щеш 
ли – излезнала буря . Бурята не била случайна . Господ като 
видял колко се възгордял цар Барон много се ядосал . Кога-
то Барон убил баща си, той нарушил Божиите заповеди и 
Господ решил да го унищожи . Половината от хората му се 
удавили заедно с него, а другата половина се спасили и се 
пръснали по целия свят . Циганите се уплашили от Божия 
гняв и дали клетва да не се краде, да не лъжат . От тогава 
обаче те нямат нито държава, нито цар .

Как циганите изгубили азбуката си
Преди много, много години циганите имали цар, на-

речен Тхагар (цар) . Повел той народа си към по-добра 
земя . Пътят им обаче минавал през река Чигани . И до-
като пресичали реката, цар Тхагар без да иска изпуснал 
азбуката и водата я отнесла . Така се изгубила азбука-
та, а народът на цар Тхагар започнали да наричат чига-
ни, чигани, чигани… та станали цигани .

Според други, пък, азбуката не била изгубена, ами 
била някъде скрита . И до днес я търсят…

Жертва за моста
Имало едно време двама братя . Те трябвало да на-

правят мост, който да свързва бреговете на една буйна 
река . Построявали те моста до половината, реката го 
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събаряла и отнасяла . Построявали го пак до средата – 
тя пак го разрушавала .

Легнали една вечер братята да спят и по-малкият 
сънувал странен сън . Сънувал, че за да се направи моста 
здрав и читав, трябва да се даде курбан или жертва .

Събудил се той, разказал сънят на брат си .
– Няма как, братко! Трябва да дадем жертва една от 

жените си!
– Нека направим така: която първа дойде да донесе хра-

на утре, ще пожертваме нея . – предложил другият брат
На следващата сутрин по-големият станал и се по-

молил:
– Господи, Господи, моля те, когато идват жени-

те ни ти направи така, че моята да дойде по-късно! Аз 
имам две деца, а моят брат има само едно!

Тръгнали двете жени да носят храна на своите съ-
прузи . Едно време храните ги носели на големи тави, 
като софри, които жените поставяли на главите си . И 
както вървели двете невести, духнал силен вятър . Соф-
рата на по-голямата паднала и храната се разпиляла . 
Взела да плаче тя, като нареждала:

– Сега какво ще яде мъжът ми? Кога ще се върна пак?
– Како, недей да плачеш –успокоила я по-малката . 

-Аз ще отида, ще занеса храна и за двамата!
Така и направила . Когато я видели двамата братя, 

по-малкият започнал да плаче . Дошла невястата, сло-
жила храна и извикала мъжа на своята итърва и съпруга 
си . Но съпругът и се бил отдалечил и плачел скришом . 
Тя отишла при него и попитала:

– Любими, ти защо плачеш?
А той отговорил:
– Ами загубих си пръстена, златния пръстен, зато-

ва плача!
– Недей да плачеш, баща ми ще ти направи много по-

хубав! Ела, ела да се наядеш!
И както му говорела, очите и попаднали върху ков-

чега, който двамата братя били приготвили . Тя знаела 
за лошия сън, само не знаела коя ще е жертвата . И като 
видяла ковчега, казала:

Писано ми било днес да свърша земния си път! Сло-
жете ме жертва да стана за моста . Само ще се помоля 
на Господ! – и взела да се поли – Господи, моля те, нека 
когато мине кошута, детенцето ми да нахрани! Нека 
когато завали дъжд да го изкъпе! Когато духа вятър – 
да го изсуши . И се грижи за него!
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Взели те, заковали я в ковчега, сложили ковчега в ос-
новата на моста . И го построили . От първия път мос-
тът станал стабилен .

Но мъжът все плачел, плачело и детето . То било 
мъничко, нямало кой да се грижи за него . Тогава минала 
една кошута и го накърмила . Завалял дъжд и го изкъпал . 
Минал вятър и го изсушил .

Защо циганите са разпилени по целия свят
Дал бил цар на циганите . Той решил да създаде ци-

ганска държава и да управлява като се провъзгласи за 
Бог . Тогава Господ се разгневил на неговото неподчине-
ние и решил да го накаже . Взел Дал в едната си ръка, а в 
другата събрал циганския народ . Замахнал с ръката си 
и разпилял циганите по целия свят . Обърнал се към Дал, 
който стоял в другата му ръка и му казал:

– Когато ги събереш всичките до един, тогава ще 
създадеш собствена държава и ще я управляваш . Тогава 
ще бъдеш равен с мен!

Затова и до днес циганите са разпилени по целия 
свят и нямат собствена държава .

Приказка за змията
Имало едно време един овчар, циганин – Яшар . Той 

имал жена и дете, но били крайно бедни . Всеки ден бе-
дният циганин отивал да пасе овцете . Пътят на края 
на селото се разделял на две, но никой не тръгвал по де-
сния път, защото по него витаела нечиста сила . Всеки 
ден овчарят също поемал по левия дром . Дотегнало му 
обаче на човека от немотията и си рекъл един ден:

– Аз толкова години все на ляво отивам и досега от 
немотията не съм прокопсал, ами я да взема днес да 
тръгна по другия път – белким ми излезе късметът .

Речено-сторено . Подкарал циганинът стотината 
овце и не щеш ли стигнал до голямо хубаво пасище . За-
радвал се човекът, че е намерил добро пасище и засвирил 
от радост . А той свирел много хубаво . Чула го една змия 
и се приближила до него . Проговорила му с човешки глас:

– Ти – казала тя, – ме събуди с твоето хубаво свире-
не . Хайде да се побратимим с теб .

Циганинът се съгласил и те се побратимили . Дала му 
змията много злато в знак на тяхното приятелство .

– Като имаш нужда  – идвай тук . Каквото желание 
имаш, аз ще го изпълня, че и пари ще ти давам . Това, 
което става обаче – рекла змията – на никой няма да 
казваш . Между нас да си остане .
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На втория ден решил пак да отиде циганина и да 
провери дали змията ще изпълни обещанието си . Оти-
шъл той и започнал да свири . Дошла змията и му дала 
три жълтици . И така всеки ден  – отивал овчарят и 
засвирвал, а змията му давала по три жълтици . Започ-
нал Яшар да се замогва с парите от змията – къщичка-
та си стегнал, взел багаж, започнал да живее човешки . 
На масата му се появили и хапване и пийване . Синът му 
вече не ходел гладен и гол .

Жена на Яшар обаче не била като него . Тя била алчна 
и злобна . Един ден тя го попитала:

– Абе, ти един нищо и никакъв циганин, откъде взе-
маш тези пари? Ние станахме толкова богати!

– О, моля те, жена, само за това недей ме пита .
Но тя не го оставила на мира . Отивал той на рабо-

та, връщал се, а оная все се карала, мира не му давала: 
„Не, ще ми кажеш ."

Минали така седмици, месеци, дни, а те все се карали .
Накрая той не издържал – казал є:
– Побратимих се с една змия  – разказал є цялата 

история .
– Абе ти луд ли си – защо не убиеш тази змия, че да є 

вземеш всичките жълтици и да станем още по-богати .
Яшар нали бил много добър, казал є:
– Недей бе, жена, какво ти е сторила змията? Не 

мога да я убия така!
– Не, ще можеш, ще я убиеш!
Вдигнал ръце Яшар, примирил се . Отишъл на паси-

щето, засвирил, излязла змията . Посегнал той с тоя-
гата си, замахнал да я удари, но успял само да є скъса 
опашката . Избягала змията, скрила се . Върнал се Яшар 
в къщи обаче пари вече няма . Отчаял се човекът, зап-
лакал, но нямало какво да прави . Започнал да продава 
каквото бил купил с парите на змията . Върнал се пак на 
същия хал, станал си пак същия бедняк .

Един ден, решил той срам-не срам да се помоли на 
змията . Отишъл на пасището и засвирил . Явила се зми-
ята . Казал є Яшар:

– Хайде пак да бъдем побратими, пак да си помагаме 
един на друг .

– Аз нали ти казах на никого да не казваш – и на жена 
си даже да не казваш . Добре, ще направя едно изключе-
ние, но искам да доведеш единствения си син да го по-
милвам малко . Тогава ще бъдем побратими .

Отишъл си той със радост и се върнал със сина си . 
Докато го видяла змията ухапала го и момчето умрял . 
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Отчаял се Яшар, заплакал . Върнал се в къщи, но жена му 
като видяла, че детето е умряло спукало є се от мъка 
сърцето . Останал човекът сам самичък на този свят . 
Минало се доста време . Никаква надежда не останала 
за него . Отишъл пак при змията:

– Моля ти се, нека пак да бъдем приятели!
– Сетиш ли се за сина си ще си спомняш, че той е ум-

рял защото за съм го ухапала . Погледна ли си аз опаш-
ката ще се сещам, че я няма защото ти я откъсна . Ти 
ще ме мразиш, а аз ще мразя теб . Никога повече няма да 
можем да бъдем побратими .

Който обича жена си, носи гюжюка на гърба си
Имало едно време един циганин, музикант, който бил 

много беден . Циганинът имал многодетно семейство и 
си бил направил къщичката на края на гората . Един ден 
царят излязъл на лов с придворните си . Започнало да се 
стъмва обаче, а той бил все още далеч от двореца . Решил 
да намери някъде място и да пренощува в гората . Видял 
в далечината малка светлинка – гледа една къщичка край 
гората . Прозорчето є свети . Наближил той и се ослушал, 
а от вътре – смях, веселие; погледнал – калабалък деца… „Е, 
рекъл си, тази вечер тук ще пренощувам . Така преоблечен 
като ловджия никой няма да познае, че аз съм царят“ . По-
чукал на врата – отворили му . Показал се стопанинът – бе-
дния циганин и щом видял непознатия гост веднага рекъл:

– Заповядай, добре дошъл . Ние тъкмо вечеряхме  – 
ела и сподели трапезата ни .

– Аз съм ловец . Закъснях, ще мога ли да нощувам у 
вас тази вечер?

– О, разбира се, заповядай .
Седнали всички на софрата, хапнали . Извадил царят 

от чантата хубава царска ракия . Засвирил музикантът, 
а той много хубаво свирел . Пили, хапвали и се веселили 
цяла вечер . Дошло време да лягат . Целият калабалък 
деца се натъркалял по земята, че и без туй мястото 
в бедняшката къщурка било кът, а царят и той с тях .

На сутринта станал и поблагодарил за гостопри-
емството . На тръгване разкрил царят кой е и казал на 
стъписаните стопани:

– Ако имаш нужда от нещо, обади ми се и аз ще ти се 
отблагодаря за това, че ме приюти .

Минало доста време . Един ден събрали се царете 
от съседните царства да решават важни политически 
работите . Ама нали тези събирания без веселба не ми-
нават, рекли останалите владетели на нашия цар:
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– Абе ти в твоето царство толкова ли нямаш музи-
кант, който теб да отсрами, а нас да позабавлява .

Сетил се тогава царят за бедния циганин и пратил 
хората си да го доведат . Задържал го дълго – няколко сед-
мици . През това време – децата гладни . Зачудила се жена-
та какво да направи, откъде да намери поне малко хляб – 
глада на децата да залъже . Накрая срам – несрам решила 
да поиска от бакалина на заем . Той обаче бил хитър и ко-
варен и отдавна заглеждал жената на бедния циганин . Ре-
шил, че е настъпил удобният за него момент и є казал:

– Слушай, ако бъдеш с мен ще ти гледам децата и 
ще ги храня .

Започнала жената да кърши ръце, да се чуди какво 
да направи, но накрая нямало как и за да не стоят глад-
ни децата, съгласила се .

В това време циганинът се върнал и заварил жена си 
зад къщичката с чужд мъж, с бакалина . Но нали бил добър 
човек и много обичал жена си, нищо не им рекъл, дори не 
им казал, че ги е видял . Това обаче все го тревожело . От-
чаял се, не можел вече да свири, нищо не му се правело . На 
жена си обаче нищо не казвал, за да не я тревожи .

Един ден го извикал го пак царят да му посвири . 
Отишъл циганинът със свито сърце . Нищо не можал да 
изсвири – все за жена си мислел – да не би пак с бакалина 
нещо да стане . Започнал царят да се ядосва:

– Абе, човек, какво стана с теб? – рекъл му царят . – 
Колко хубаво свиреше преди, а сега…

– Не мога да свиря вече, царю!
– Как така няма да свириш! Затворете го в тъмни-

цата – да му дойде акълът в главата .
Затворили циганина заедно с цигулката му . Но той 

все за дома си мислел – за жена си, за децата… По едно 
време чул охкане, пъшкане . Погледнал, що да види – цари-
цата и министъра . Ами сега! Започнал той да свири, ама 
такава хубава музика!… Чул я царят – същата музика!

– Я го викнете бързо този циганин .
– Ти, рекъл царят на циганина, подиграваш ли се с 

мен или искаш да те обезглавя! Кажи защо стана така – 
не свири на гостите, а сега свириш?

– Ще ти кажа, царю, ама на четири очи .
Изгонил царят всички от стаята .
– Царю, първият път, когато се върнах вкъщи след 

като ме вика да ти свиря, заварих моята жена с бака-
лина, а децата – гладни жадни… От тогава мира нямам .

– Ами сега?
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– Сега заварих твоята жена с министъра .
Натъжил се царят, затюхкал се . Какво да прави!
– Сега, рекъл, вече не съм цар . Сега съм като теб . 

Няма да ми викаш царю . Дай ми твоите дрипавите дре-
хи и аз ще тръгна с теб да се скитам по света .

Преоблякъл се царят като беден циганин-музикант 
и тайно, без никой да го забележи, напуснал двореца за-
едно с бедняка . Дори и на жена си не казал, че заминава .

Вървели, вървели – станало обед . По едно време гледат 
насреща им един човек носи на гърба си сандък и оре с него – 
нито сяда, нито става, а все на гърба си го държи . Зачудил 
се царят каква е тази работа и пратил бедния при него:

– Иди кажи на този човек да дойде при нас и да спо-
дели обяда ни – трима да сме .

Отишъл той, извикал го . Дошъл човекът, седнал, но 
сандъка от гърба си не сваля .

Хапнали, пийнали, попитал го накрая царя:
– Какво носиш в този сандък? Гледам те ореш с него . 

Повиках те, седна на трапезата  – пак не го смъкваш . 
Какво толкова криеш в този сандък?

– Ще ти кажа . В тоз сандък нося гюжюка (приятеля) 
на моята жена . Той е тука . Който обича жена си, преглъ-
ща грешките є и цял живот носи гюжюка на гърба си .

Замислил се царят и казал на циганина:
– Нашето положение е същото, ама ние поне не носим 

нищо . Затова хайде, отивай си ти при децата, а аз при цар-
ството, докато никой не е разбрал . Да си гледаме работата . 
Защото който обича жена си, той носи и прегрешенията й .

Циганинът цар
Имало едно време един цар и една царица . Те дълго 

време нямали деца . Минала година, две, три след като 
се били оженили, но дете все не се раждало . Уплашили се 
царят и царицата – какво ще правят! Не бива царство-
то без наследник да остане!

Събрал царят всички мъдреци в царството да му 
дадат съвет как да постъпи . Изправил се най-старият 
от тях и рекъл:

– Царю, най-добре е да намерите някакво малко 
дете, изоставено от родителите си и да го осиновите, 
а пред хората да обявите, че ви се е родил син . Щом де-
тето е изоставено, никой няма да го потърси и така 
няма да се разбере, че наследникът ви не с царска кръв!

Съгласил се царят . На другия ден той пратил свои-
те хора и след дълго търсене успял да намери само едно 



201

дете – циганче, подхвърлено от бедните си родители, 
които били копанари .

Взели детето и го отнесли при царя . На другият ден 
обявили, че царицата има син и цялото царство започ-
нало да празнува, че царят най-накрая се е сдобил с на-
следник . Когато детето поотраснало царят започнал 
да го обучава на маниери, на управление и воен но дело, 
та да му бъде достоен заместник, когато се наложи .

Изминали така двадесет години . Момчето-копанар-
че станало млад момък . Рекъл му един ден царят:

– Хайде, сине, да обиколим царството . Да ти покажа 
какви хора живеят, какви хора ще управляваш .

Събрали царската свита и тръгнали младежът да 
опознае своето царство . Много път изминали и един 
ден стигнали до голяма гора . Спрял бъдещият цар и се 
огледал, огледал, па възкликнал .

– Ех, какви хубави върби – какви корита, какви копа-
ни, какви лъжици стават от тях!

Като чул това старият цар възкликнал:
– Ех, сине! Аз колко време се мъчих цар да те правя, 

а ти пак копанар си остана!

Момичетата, които перяли вълна
Дядо господ често ходел по земята като обикновен 

човек, като нас . Хората го срещали, но не знаели, че 
това е Господ . Веднъж, като минавал край едно село, ви-
дял младо момиче да пере вълна . Тя била нещо ядосана . 
Дядо Господ я попитал:

– Какво переш, дядовото?
Обаче тя, като била ядосана, отговорила:
– Змии и гущери пера!
И Господ и казал:
– Дано от змии и гущери не се от тървеш!
И лицето и веднага погрозняло, станало така, ся-

каш е гнездо на змии и гущери .
Отишъл Господ надолу, където друго момиче перя-

ло вълна .
– Ти какво переш, дядовото?
– Аз пера, дядо, злато и сребро . – отговорило момичето .
– Дано от злато и сребро да не се от тървеш, дядо-

вото . Всичко в теб от злато и сребро да бъде!
И така и станало .

Приятел в нужда се познава
Имало едно време трима приятели . Един ден едини-

ят от тях го обвинили в тежко престъпление без да е 
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виновен . Получил призовка от съда започнал да се чуди 
какво да прави . Нямал алиби и нямало как да докаже, че 
е невинен . Решил да се обърне към приятелите си за по-
мощ . Помолил ги да отидат с него в съда и да свиде-
телстват, че е невинен . Тръгнали тримата . Изведнъж 
единият се уплашил, извинил се, че имал работа и избя-
гал . До там било неговото приятелство . Другият обаче 
не се уплашил и отишъл с приятеля си до съда .

Казал на съдията:
– Този човек е невинен . Аз гарантирам за него и ако 

той е виновен, нека и на мен да дадат смъртна присъда .
Зачудил се съдията . Разбрал, че обвиняемият е не-

винен и го оправдал:
– Оправдавам те, защото човек, който има такива 

приятели не може да е виновен .

Бедният си остава беден, а глупавият – 
от глупост та си пати

Имало навремето двама братя . Те били много бедни, 
нищо си нямали . Единият от тях не бил с ума си . Все-
ки ден лудият оставал в къщи, а другият брат отивал 
да работи на богаташите . Днес, утре, така всеки ден… 
Връщал се вечер в къщи, носел брашно или каквото дру-
го му давали чорбаджиите, но то едва стигало колкото 
да не умрат от глад . Един ден бедният отишъл в го-
рата . Ослушал се той по едно време – едно дърво взело 
да скърца . Огледал го той – старо дърво . Цъгър-цъгър . 
Прибрал се вечерта в къщи, но тъй като не бил изкарал 
нищо през деня двамата братя си легнали гладни . През 
нощта обаче, този, който бил ходил в гората сънувал 
странен сън – сънувал, че в корените на старото дър-
во е скрито злато . Скочил бързо той и въпреки, че още 
било нощ събудил лудия си брат и му рекъл:

– Ставай, да ходим бързо в гората . Сънувах, че в 
корените на старото дърво е скрито злато! Хайде, ще 
станем богати и никога вече няма да си лягаме гладни! 
Ставай да отидем да отсечем дървото .

Вдигнали се двамата бедняци и отишли в гората, 
изкоренили дървото и изкопали цял казан със злато . Ум-
ният брат казал на лудия: „Иди вземи от попа една кри-
на, да измерим златото, но не му казвай за какво ти е“ . 
Те били толкова бедни, че нямали даже и крина . Лудият 
брат отишъл при попа, ама нали си бил глупав, казал му:

– Дядо попе, дай крината, че ще мерим златото! А, 
не, обърках се – житото ще мерим .
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Но попът бил хитър, усетил каква е работата и на-
мазал крината с мед . Занесъл я лудият . Започнали да ме-
рят златото . На последната крина обаче една жълтица 
залепнала за меда . Върнали крината на попа, а той оти-
шъл в кметството и съобщил, че бедняцити намерили 
казан със злато . Бирникът отишъл и веднага им взел 
всичките жълтици . И те пак си останали бедни . Така бе-
дния си остава беден, а глупавия от глупост та си пати .

Човек от късмета си не може да избяга
Имало едно време един ром, който бил много беден . 

До него живеел един човек, който бил много богат, но 
това не пречело на комшулъка им . Четиридесет годи-
ни те живеели заедно, само една рекичка ги деляла . Си-
ромахът бил музикант – весел човек . Много деца имал, 
но кой играе, кой пее – у тях все било весело . Съседът 
му пък бил много богат, но бездетен . Цели четириде-
сет години сиромахът работел като хамалин  – носел 
въглища, мръсен, кирлив, четиридесет години все така . 
Съжалил го накрая богатият му съсед и решил да му 
помогне . Извикал един от работниците си и му казал:

– Я ми донеси една кокошка, заколи я, изчисти я и я 
напълни със злато .

И тъй като знаел в колко часа излиза бедният му ком-
шия, той я сложил на пътя му . Излязъл бедния за работа, 
гледа на пътя пара се издига, пуши – тлъста, хубава ко-
кошка . И нали бил веселяк човек, музикант, застанал вър-
ху главата си обратно на моста и започнал да си мисли:

– Добре, Господи, хубаво ми прати тази кокошка, ама 
туй на Велито ли, на Делито ли, на кое дете по-напред! Я 
да я взема аз, че хайде на евреите, за злато да я разменя .

Отишъл той при евреите, почукал и казал:
– Абе, жената взе туй, но за кого по-напред, десет 

деца имам – кое по напред да изхраня с една кокошка . 
Дай някой и друг лев, че да мога повече храна да взема, 
децата да нахраня .

Дали му десетина лева и той си заминал .
Минало известно време – богатият се присетил пак 

за бедния си съсед . Казал си:
– Какво стана с този човек? Толкова време мина, а 

на него не му личи да е забогатял . Чакай да отида аз да 
видя дали комшията поне мазната си ватенка не е сме-
нил, дали поне нещо за себе си не е купил . Един килограм 
злато му оставих!
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Отишъл и го попитай:
– Здравей, комшу . Какво ново-вехто при теб? Как е 

животът?
– Ами как да е . Все същият си е халът .
Замислил се богатият:
– Комшията сигурно не е харесал кокошката . Може 

малка да му се е сторила . Този път най-едрата, най-ху-
бавата гъска ще му сложа, ама гъска да е .

Сложил я пак богатият на моста – точно на пътя, 
по който минавал бедният . Излязъл сиромахът сутрин-
та за работа и си рекъл:

– Да му се не види – четиридесет години минавам с 
отворени очи по този мост и късмета ми все е същия . 
Да взема сега да мина със затворено очи .

Отишъл богатият да види дали комшията му се 
е отървал от беднотията и що да вида  – гъската на 
пътя . Взел си той гъската, прибрал се вкъщи и повече 
не направил опит да спасява съседа си от сиромашията, 
защото туй ли ти е късметът, каквото и да правиш от 
него не можеш да избягаш . Никой на никого късмета не 
може да промени .

Добрият ром
Живял някога в далечна страна един беден, но мно-

го добър ром . Той и съпругата му били толкова добри и 
благородни, че в цялата околия ги познавали . Кой какво-
то имал нужда винаги се обръщал към тях – за съвет, за 
някаква подкрепа и те винаги помагали с каквото могат .

Само един съсед не ги обичал, а им завиждал . Той 
винаги се стремял да напакости, да ги наклевети пред 
другите, но не успявал, защото всички виждали, че те 
са добри и нямат лоши страни .

Един ден този добрият ром отишъл в гората да 
сече дърва и застанал пред едно голямо старо дърво . 
Но му дожаляло и си казал:

– Това дърво е расло тук десетки години . Няма да го 
отсека аз, толкова други дървета има наоколо!

И взел да сече друго дърво . През това време задухал 
силен вятър . Вдигнала се голяма буря и старото дърво 
се катурнало . И какво да види човекът – под катурна-
тото дърво имало една голяма делва с жълтици . Ромът 
погледнал и си казал:

– Ако тези пари са мои, те сами ще дойдат при мене . 
А ако не са мои, нека Бог ги даде на този, за когото са 
предназначени .
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И си тръгнал .
Върнал се в къщи, разказал на жена си какво е стана-

ло . Ядосала се тя:
– Как можа да не вземеш парите, мъжо! Ти си ги наме-

рил, не си ги крал! Как искаш сами да дойдат до вкъщи?
Но мъжът седнал пред печката, запалил си лулата 

и запушил спокойно .
– Когато Господ е решил нещо да стане, то винаги 

става! – казал той на жена си .
През същия ден лошият съсед тръгнал да следи 

рома . И когато добрият човекът бил в гората, съседът 
му също бил там . Спотайвал се и го наблюдавал, като 
търсел сгоден момент да му напакости .

Когато си тръгнал добрия човек, лошият му съсед 
отишъл при мястото, където било старото дърво и 
какво да види – цял рояк от оси . Жълтиците се били пре-
върнали в оси .

– Ех, че късмет извадих! – зарадвал се съседа – Сега 
ще вземам тези оси, ще ги напълня и ще отида да ги пус-
на през комина на моя съсед! Дано да го изядат и да умре!

Взел той, събрал ги, напълнил ги и отишъл в къщата 
на добрия ром . Качил се на покрива и почнал да ги пу-
ска през комина . Ти жужали, жужали, но като стигали до 
пода осите се превръщали в жълтици . Тогава добрият 
ром казал на жена си:

– Жено, аз какво ти казах! Ако било писано тези пари 
да са наши те сами ще си дойдат . Ето, погледни, пари-
те дойдоха!

Жената толкова се зарадвала, че надала олелия . Съ-
седът отгоре помислил, че това са отчаяни писъци и 
щастлив се прибрал в дома си .

На сутринта лошият съсед очаквал, че ще има по-
гребение, ще има плач и олелия… Но какво да види – до-
брият ром излязъл с усмивка навън и започнал да си вър-
ши обичайната работа .

– Ха, вие не сте ли мъртви? – запитал съседът – Но-
щес чух голяма олелия във вашата къща!

– Не сме мъртви, съседе, не се безпокой! – рекъл ром-
ът и разказал добрия ром как намерил дървото, как наме-
рил жълтиците и как те сами дошли при него . Съседът 
разбрал как стои работата, позеленял от яд и умял . А 
добрият ром направил си голяма къща, събрал децата си, 
живели те щастливо и винаги помагал на сиромасите .

Алчният и скромният брат
Живели някога в една далечна страна двама братя 

роми . И двамата били бедни сиромаси . По-големият 
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имал малко по-алчен, малко по-свидлив характер, дока-
то малкият бил добър и благороден .

Един ден, когато дядо Господ ходел по земята, ми-
нал покрай тяхната къщурка . Почукал на вратата им, 
отворил по-малкият и попитал:

– Какво има, дядо? Заповядай, почини си!
И му донесъл вода да се измие, дал му храна и посте-

ля да си почине .Дядо Господ като видял колко добре се 
отнесъл към него този беден циганин, попитал го как 
живее . Той му разказал за себе си и за брат си, че били 
бедни и че са нямали, а много биха искали да имат дом 
и семейство . Тогава дядо Господ ги погледнал и казал:

– Какво бихте си пожелали?
По-големият брат застанал отпред и казал:
– Аз ако имах една хубава къща голяма, и ако имах 

семейство, ако имах имот винаги щях да давам на бе-
дните . Това искам да ми се случи!

По-малкият казал:
– Аз искам да имам, дядо, само една вярна съпруга и 

едно щастливо семейство . Дори и да живея като после-
ден бедняк!

– Тъй да бъде! – казал дядо Господ и си тръгнал .
След известно време по-големият брат се задомил 

за чорбаджийската дъщеря и имал голяма къща, имал 
богатство, имал имот, ниви, лозя – всичко имал . По-мал-
кият брат и той се задомил, но той се задомил за бедна 
девойка и заживели в недоимък в една скромна колиба . 
Но дори в нея били много щастливи, много се разбирали 
и обичали . След време им се родило едно детенце, мом-
ченце и те заживели още по-бедно, но по-щастливо .

Минали години . Един ден дядо Господ си казал:
– Ще отида пак да поскитам на земята за да видя аз 

как живеят двамата братя, на които помогнах .
Тръгнал той . Отишъл първо при по-големия, почукал 

на вратата му . Излязъл големият брат . Като видял, че 
пред него стои дрипав старец с тояжка и с торбичка на 
рамо погледнал намръщено и казал:

– Какво искаш, старче?
– Ами искам водичка, искам ако може малко хлебче, 

че съм гладен, защото извървях дългия път и съм много 
изморен .

– А, не, не може! – викнал големият – Аз няма да хра-
ня все сиромаси и голтаци като тебе!

И го изгонил, тръшнал му вратата под носа . Тръг-
нал си дядото, обърнал се и казал:
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– Какъвто беше, нека същия да станеш, двойно по-
беден!

Изведнъж изчезнала къщата, домът му се разпи-
лял, изоставила го жена му и най-накрая големият брат 
станал още по-голям сиромах, отколкото бил навреме-
то . Тръгнал по пътищата да окайва съдбата си .

Вървял, дядо Господ, вървял и стигнал до къщата на 
по-малкия брат . Почукал той на вратата, отворила му 
жената, влязъл, нагостили го с последния хляб, дали му 
вода . Той се огледал и казал:

– Абе синко, тука с трън да се завъртя нищо няма да 
мога да хвана . Защо живееш толкова сиромашки и бед-
няшки?

– Бедно живея,дядо –отговорил по-малкият брат, 
-но аз да съм благодарен на Бога и за това! Защото имам 
толкова добра съпруга, с която се разбирам, имам и де-
тенце . Това са най-скъпите за мен неща на този свят . 
Няма нужда от богатство, когато можем да живеем 
щастливо дори и като сме бедни!

Старецът се усмихнал и попитал:
– Синко, мога ли да остана тук да пренощувам?
– Може, дядо, може!
Легнал си дядото, а бедните роми му дали своята 

собствена постелка, а те останали да спят на земята . 
По едно време дядо Господ решил да изпита вярата и 
добротата на момъка .

– Синко, много, много ми е студено! – рекъл той -Ще 
запалиш ли колибата за да се стопля?

Чудил се младият ром, но не искал да остави старе-
ца на студа, затова му казал:

– Ще я запаля,дядо! Ние все някак ще си построим 
друга!

Взел той, запалил собствената си къща за да се 
стопли стареца . На другата сутрин дядото си тръг-
нал, като ги благословил:

– Бъдете живи и здрави и все така щастливи! И нека ка-
квато нужда имате, Господ да я благослови и удовлетвори!

Изгубил се старецът в далечината . Почнала да пла-
че жената, защото нямали дом . Но мъжът казал:

– Няма нищо! Важното е, че устояхме и че бяхме до-
бри към този мил старец . Дайте сега, ще изровим пе-
пелта и ще си направим нова къща .

И когато добрият ром взел да маха останките от 
пепелта, от изгорялата колиба, какво да види – отдолу 
имало една плоча . Учудил се той – каква е тази плоча?! 
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Вдигнал плочата и съзрял голямо гърне, пълно догоре с 
жълтици . Зарадвал се сиромахът, казал на жена си:

– Този дядо, който дойде при нас изглежда, че не е 
бил случаен . Сигурно е бил дядо Господ! Той ни е изпра-
тил тези жълтици!

Взели те жълтиците, построили си една хубава го-
ляма къща и си заживели мирно, щастливо и с любов .

Лакомият винаги страда
Живели някога един мъж и една жена . Живеели скром-

но, но щастливо, били много чисти и спретнати хора . 
Имали една-едничка дъщеря .

Веднъж мъжът и жената казали своето дете:
– Дъще, ние ще ходим на нивата да работим, а ти ос-

тани тука, сготви, изчисти и ни чакай да се приберем!
И тръгнали . Момичето било много трудолюбиво . 

То веднага се захванало за работа – измило, прибрало, 
изтупало и сготвило . Увлечена в шетнята, та много 
огладняла . Обаче обичаят в тази страна бил такъв  – 
трябвало да се изчакат родителите, цялото семей-
ство да се събере и едва тогава да се нахранят . Моми-
чето знаело добре обичая и си казало:

– Ще чакам да дойдат майка ми и баща ми! Но съм 
много гладна, затова ще си сваря едно яйце!

Така и направила . Но в бързината глътнала жълтъ-
ка цял . Не могла да го преглътне и той заседнал в кри-
вото и гърло . Тя се задавила и изпаднала в безсъзнание, 
а дишането и сърцето и спрели, сякаш е мъртва .

Настъпила вечерта . Дошли си от нивата майката и 
бащата . От далеч викали дъщеря си:

– Дъще, дъще!
Но никой не се обадил . Влезли в къщи, огледали се – 

чисто, прибрано . И какво да видят на пода  – паднала 
като мъртва дъщеря им . Започнали да я пръскат с вода, 
но нищо не помогнало .

– Дъщеря ни умра! Хора, дъщеря ни умря! – взели да 
плачат нещастните родители

На другия ден направили голямо и тъжно погребе-
ние – разделяли се с единственото си чедо . Обичаят в 
тази страна бил, ако се погребва момиче, което не е же-
нено да го обличат с булчинските му одежди . Облекли 
те дъщеря си в булчинските и одежди, сложили и един 
скъп наниз от жълтици, които цял живот спестявали 
за да ги подарят на сватбата на детето си . Обаче там 
на погребението имало трима мъже, които не били мно-
го близки на семейството . Гледали те и си казали:
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– Вижте, вижте, какви жълтици има! Щом я погре-
бат с тях, довечера ще отидем, ще изкопаем гроба и ще 
ги вземем! На нея и без това вече не и трябват!

Тръгнало цяло шествие – съседи, приятели . Погреба-
ли я те с плачове и със сълзи . А през нощта отишли три-
мата мъже, въоръжили се с лопати и лизгари да копаят . 
Изкопали те гроба, достигнали ковчега, вдигнали капака . 
Но нанизът от жълтици бил много стегнат и те го дръ-
пнали силно за да го откъснат . От удара момичето, кое-
то било живо успяло да преглътне жълтъка . Преглътна-
ла го тя и се събудила . Огледала се и викнала:

– Помощ, помощ!
Уплашили се до смърт крадците! Хукнали един през 

друг да бягат, като викали:
– Вампиряса, вампиряса!
Момичето се съвзело, разбрало какво се е случило и 

тръгнало към къщи . Почукало на вратата . Излязла майка 
и, като я видяла – припаднала от учудване и от радост . 
Показал се баща є – и той не можел да повярва на очите си!

– Дъще, какво стана? – заразпитвали родителите, 
като дошли на себе си -Как така умря и после се съживи?

Тя обяснила всичко . Тогава бащата казал:
– Лакомият човек винаги страда!

Кой каквото прави, за главата си го прави!
Имало едно време един старец . Той бил много въз-

растен и си изкарвал хляба като просел от врата на 
врата, от село на село . Когато някой му давал милости-
ня, той винаги казвал:

– Кой каквото прави, за главата си го прави!
Веднъж като минавал през чуждо село дочула го една 

жена . Тя била видна жена, чорбаджийка и си казала: „Аз ще 
го науча този старец кой какво прави!“ . Отишла си вкъщи, 
омесила една хубава голяма пита, като сложила в пита-
та отрова . Когато минал старецът и почукал на нейната 
врата, тя излязла, поздравила го, дала му питата и рекла:

– Да си я изядеш със здраве!
И го изпратила . Той и благодарил и пак казал:
– Кой каквото прави, за главата си го прави!
Тръгнал той, вървял, вървял, отдалечил се от село-

то . По едно време видял пред себе си да се задава един 
войник . Едно време войниците се предвижвали с коне 
или пеша . Този войник бил пешак . Той видял стареца, по-
знал, че е просяк и се примолил:

– Дядо, знам че все някакъв комат хляб имаш в тор-
бичката си . Дай ми едно парче, защото съм много гла-
ден – два-три дни нищо не съм ял!
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Старецът се усмихнал и му казал:
– Синко, вземи тази голяма топла пита! Ей-сега 

една добра жена ми я даде . Аз ще си изкарам друга!
Взело я момчето, изяло я и се прибрало . То било син 

на чорбаджийката и без да знае погълнало отровата, 
сложена от майка му .

Прибрал се той в къщи, но много скоро го заболял 
стомаха . Взел да се оплаква:

– Боли ме стомаха, майко! Не ми е добре!
Притеснила се майката .
– Абе, синко – рекла, – кажи ми какво си ял, какво си пил?
– Нищо не съм ял, майко, само видях един добър старец 

–просяк и той ми даде една пита . Нея изядох и нищо друго!
Изпищяла от уплаха чорбаджийката, защото раз-

брала, че това е същия старец, на който е дала пита-
та . Но вече не можела нищо да направи . Минали няколко 
дена – синът и умрял, а тя започнала да си скуби коса-
та, като викала:

– Наистина беше прав този старец! Кой каквото 
прави, за главата си го прави!

Богатството на циганина
Имало едно време един циганина, цигулар, музикант . 

И тъй както всеки си отива от този свят – дошъл ред на 
майка му . Викнал циганина ходжата да прочете молит-
ва за умрялата . Свършил ходжата молитвата и поискал 
два лева за свършеното . Циганинът обаче нали бил много 
беден – нямал . Само един лев имал, дал го на ходжата .

– Нямам, ходжа, да ти платя два лева, ама аз съм 
музикант – когато те срещна ще ти изсвиря една пе-
сен – да ти се отплатя . Затуй ще ти свиря .

Минало се – не минало време, повикали пак ходжата по-
мен за починалия да направят, мимит (?) .Той дъвчел една 
дъвка и като сложили софрата, той я извадил и я залепил 
ей тука – пред ухото . Попитало го детето на цигани:

– Защо си залепи дъвката там?
– Защото тя е като имането на циганина – от пред 

е извадено и всички виждат, че нищо няма . Цигулката е 
неговото богатство – всички весели, всички я виждат, 
но циганина само не може да изхрани .

Късметът на сиромаха
Имало едно време един беден човек . Той имал много 

деца, голямо семейство . Той бил толкова беден, че през 
деня едва изкарвал пари за хляб . Професията му била да 
плете въжета . Плетял при един богаташ и оня му да-
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вал пари колкото за един хляб . Мечтата му била да си 
отвори дюкянче за плетене на въжета, защото негови-
те въжета били най-хубавите и конкурирали другите .

Веднъж както си правел въжета край него минали 
двама приятели . Като го видели попитали го как живее, 
какво прави .

– Как да живея! Работя от сутрин до вечер, а едва 
изкарвам за прехрана, камо ли да спестя, та да си на-
прави работилница за въжета .

Двамата приятели били богати и решили да му по-
могнат:

– Абе защо не му помогнем на тоя човек .  – казали 
си те . – Я да се върнем и да му дадем една кесия жъл-
тици – да си купи материал за въжета и да си направи 
работилница . Може да забогатее…

Върнали се те, дали му една кесия с жълтици и му 
казали:

– Слушай, човече, вземи тези жълтици, купи си ма-
териали, въжета, продай ги и се замогни – да можеш да 
изкарваш пари, да не живееш в нищета и да храниш се-
мейството си .

Човекът взел парите, благодарил им и заминал за 
вкъщи . Извадил една жълтичка и отишъл на пазара да 
купи храна, а другите скрил в една делва на тавана . 
През това време минал един вехтошар, който събирал 
стари грънци . Той викнал:

– Вехтошарят минава, събирам стари предмети, 
стари грънци…

Чула го жената на бедния циганин и си казала:
– Я чакай да видя . На тавана имаме една стара дел-

ва . Защо да не му я дам?
Качила се на тавана, взела делвата и му я дала . 

През това време мъжът отишъл на пазара да купи месо 
с едната жълтица, защото много отдавна не били яли 
месо . Като се върнал дал на жена си месото, нахранили 
се и той казал:

– Жено, утре сутринта ще ставам рано и ще ходя на 
пазара да си купя материал .

Наспали се, а на сутринта той станал рано, отишъл 
на таван и какво да види! – делвата я няма . А тука – а 
там, а тука – а там – никъде не могъл да я намери .

– Абе, жено, къде е делвата дето беше тука? – попи-
тал той жена си .

– О, аз вчера я дадох на един вехтошар дето мина 
от тука .
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– Леле, жено, какво си направила!
Ядосал се човекът, но казал:
– Откъдето дошли, там отишли .
Облякъл си пак старите дрехи и тръгнал пак по рабо-

та . Минало известно време и двамата приятели казали:
– Абе, я да отидем да видим какво стана с този наш 

приятел дето му дадохме една кесия с жълтици . Дали е 
забогатял?

Отишли те, минали покрай къщата му . Поразпита-
ли . Какво да видят – човекът пак плете въжета .

– Абе, какво направи  – нали ти дадохме жълтици? 
Защо не си взе материал?

– Ох, ако ви кажа, няма да повярвате . – отвърнал на-
тъжен човекът . -Сложих жълтиците в една делва . Же-
ната да вземе, че да я даде на един вехтошар . Бях взел 
само една жълтица да пазарувам .

Стояли двамата приятели, помълчали, помълчали – 
чудели се дали да му вярват или не . Накрая казали:

– Може и така да е . Я да ти дадем още една кесия с 
жълтици . Дано сега пък да забогатееш . Но този път ги 
пази добре, защото трети път няма да ти дадем .

Взел той кесията с жълтиците, благодарил им и се за-
чудил къде да ги скрие . Взел, че ги скрил в чалмата си . Като 
свършил, тръгнал си по пътя за вкъщи . На сутринта отде-
лил една жълтица, сложил останалите в чалмата и тръг-
нал към пазара да си купува материали за въжета . Добре 
ама, спуснал се един орел и хоп, взел чалмата от главата 
му . С чалмата отишли и жълтиците . Викал той след оре-
ла, викал, ама файда никаква . Какво да прави човекът – вър-
нал се вкъщи и отишъл пак при чорбаджията да му работи .

Минало се време и пак казали двамата приятели:
– Хайде сега да видим какво направи нашия приятел . 

Ех сега с тези жълтици може да си е направил работил-
ница и да се е замогнал…

Добре, ама както вървели по пътя намерили едно 
топче олово . Единият казал:

– Това е късмет . На пътя щом съм го намерил – къс-
мет е . Я да си го сложа аз в джоба, че може да потрябва .

Стигнали те до човека . Гледат къщурката му все 
такава схлупена . А той – пак бос, с дочените дрехи пле-
те въжета за богатите:

– Какво направи? Защо не правиш въжетата за 
тебе? Къде ти е стоката, работилницата?

– Остави се . Нали съм си беден – на беден кога му 
е вървяло . Взех една жълтица, а останалите ги скатах 
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в чалмата си . На сутринта тръгнах за пазара, ама се 
спусна един орел – грабна чалмата и я отнесе .

– Брей, – казали хората, – този човек дали ни лъже? 
Как все на него се случва!

Казали му:
– Повече пари няма да видиш .
Тъкмо си тръгвали, когато онзи приятел, дето вяр-

вал в късмета, казал:
– Днес като идвахме намерих едно парче олово . Я да 

ти го дам – може да ти помогне с нещо . То е късмет – 
може да ти помогне .

Оставили му топчето с олово и тръгнали . Другият 
приятел казал:

– За какво му остави това топче олово? Той с две 
кесии жълтици нищо не направи, че с това ли?

– Може пък да му проработи късмета .
Вървели, вървели и се разделили . Минало се време и 

двамата приятели пак се събрали . Казали си:
– Какво ли прави нашият човек . Я да отидем да го 

видим .
Тръгнали . Вървели, вървели и стигнали до схлупена-

та къщурка . Почукали на врата – нямало никой . Излезли 
съседите . Попитали ги двамата приятелите:

– Търсим този, дето плетеше въжета .
– О, той отдавна се изсели от тук .
– Как се изсели? Къде отиде?
– Той стана много богат . Взе си хубава къща и се 

премести в хубавия богаташки квартал .
Започнали двамата да се чудят и маят . Тръгнали те 

да го търсят в богаташкия квартал и накрая го намерили .
– Абе, Асане, какво стана с теб? Два пъти по една 

кесия с жълтици ти давахме ти не забогатя, а сега?
– Какво да ви кажа, мили приятели . Нали ми дадохте 

онова топче олово . Аз имах една скъсана стара мрежа, едно 
серкме . Сложих оловното топче там . Заших скъсаното . 
Отидох със серкмето в морето, хвърлих мрежата и как-
во да видя – много риба вътре – пълно с риба . Напълних си 
чувалчето, отидох вкъщи и намерих в една риба един го-
лям пръстен със скъпоценен камък . Отидох и го продадох 
на златарите . Той струваше много пари . Върнах се, купих 
си материали, купих си къща и си направих работилница . 
Сега произвеждам най-хубавите въжета . В целия град само 
моите въжета търсят – най-хубави и най-евтини .

Двамата приятели се заинтригували много от исто-
рията . А Асан, понеже видял, че не му вярват, им казал:
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– Приятели, хайде да отидем и да потърсим какво е 
станало с онези кесии с жълтици, които ми дадохте . Хайде 
да отидем и да намерим вехтошаря, който взел делвата .

Тръгнали те . Тук разпитвали, там разпитвали, на-
края го намерили . Разпитали го . Показал им той къде 
държи делвите си . Разпознал Асан своята делва . Брък-
нал вътре  – извадил от делвата кесията с жълтици . 
От 100 жълтици – 99 стояли – нали една бил похарчил .

– Хайде сега  – казал той  – да отидем да намерим 
онзи орел, който ми задигна чалмата .

Качили се те високо в планината . Вървели, вървели, 
стигнали чак горе в планината, където орелът си бил 
направил гнездо за малките орленца . Като погледнали 
орелът бил направил чалмата на гнездо и излюпил ор-
ленцата си там .

– Хайде да проверим бързо дали жълтиците са още 
там – казал въжарят . – преди да се е върнала орлицата .

Бръкнали – какво да видят – жълтиците там . Пре-
броили ги – 99 . И тогава двамата приятели казали:

– Ти, Асане, си честен човек . Доказа, че е така .
Тогава онзи приятел, който намерил оловото, казал:
– Виждате ли, приятели, не са важни парите, а къс-

метът . Колко пъти пари му давахме на този човек – не 
забогатя, а забогатя от онова парче олово, дето го на-
мерих на пътя .

Младият ром и грозната чорбаджийска дъщеря
Имало едно време един млад ром . Той бил беден, но мно-

го честен . Веднъж се разхождал по брега на една река . Слу-
чайно в реката видял червена ябълка . Тя била много кра-
сива на глед и той я взел . Бил чувал, че в селото, в което 
живеел само чорбаджията имал ябълково дърво . И си казал:

– Тази ябълка изглежда се е откъснала от неговото 
дърво . Ще я взема, ще отида при него и ще го попитам 
дали иска да ми я даде – ако ми я даде от сърце, ще я 
взема . Ако не ми я даде от сърце, ще му я върна .

Застанал младият ром пред богаташката къща и 
почукал на вратата . Излязъл чорбаджията, погледнал 
го колко е окъсан и дрипав и го попитал:

– Какво искаш, момче?
Момъкът протегнал ръката си с ябълката и казал:
– Чорбаджи, тази ябълка я намерих в реката . Знам, 

че е от твоето дърво . Намерих я и идвам да те попи-
там ще ми я дадеш ли . Ако ми я даваш от сърце, ще я 
взема, ако не ми я даваш от сърце – ще ти я върна .
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Усмихнал се чорбаджията и казал:
– Давам ти я от сърце тази ябълка! Ти дойде при мене 

само за да ме попиташ, малко хора биха постъпили така . 
Изглежда, че си много честен . Затова искам за награда да 
ти предложа ръката на своята единствена дъщеря . Ако 
искаш, можеш да се ожениш за нея! Обаче ще те преду-
предя: тя е сляпа, куца, със счупена ръка и е много, много 
грозна . Би ли се съгласил да се ожениш за нея?

– А сърцето и какво е? – попитал ромът -Добро или 
лошо? Благо или люто?

– В цялата страна – отговорил чорбаджията – по-
блага от нея няма да намериш!

Помислил си малко момъкът и казал:
– Да, съгласен съм, чорбаджи! Щом душата е краси-

ва, друга красота не трябва!
Вдигнали те една голяма сватба, но както бил оби-

чая в тази страна на младия ром предварително не му 
позволили да види булката . Три дни яли, пили и се весе-
лили . Тръгнали си вече сватбарите и младото семей-
ство се прибрало в своя нов дом . Махнала булката було-
то и какво да види младоженеца: толкова красива била 
невястата, че лицето и светело като самото Слънце . 
Косата и била дълга, очите и – прекрасни… Нито ръка-
та и била счупена, нито кракът .

Младият ром се обърнал на една страна и излязъл от 
стаята . Отишъл при бащата на момичето и му казал:

– Защо ме излъга, чорбаджи? Аз вдигнах булото и 
като видях колко е красива дъщеря ти, не можах да из-
трая – обърнах се на другата страна и излязох . Тя не 
само че не е грозна, но е прекрасна; не е сляпа, не е със 
счупена ръка и не е куца . Защо ме излъга?

Чорбаджията се усмихнал и отговорил:
– Не съм те излъгал, синко! Моята дъщеря наистина 

е сляпа, със счупена ръка и куца . Тя винаги е била сляпа за 
хорското зло и не вижда зло в сърцето си . Моята дъщеря 
е със счупена ръка – защото досега не е хващала под ръка 
някой момък, била е запазена единствено за своя жених, 
за тебе – затова ти казах, че е със счупена ръка . Моята 
дъщеря също така е куца, със счупен крак – защото не е 
ходила от къща на къща да клюкарства и да злослови, но 
винаги от където е минавала е носела добро на хората .

Затова ти я давам, синко, защото когато ти дойде 
да ми донесеш тази ябълка аз видях в твоите очи едно 
момче с чисто сърце и исках моята дъщеря да се ожени 
за такъв момък .

Като чул тези думи, ромът много се зарадвал, пре-
гърнал свекъра си и си заживели щастливо .
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Молитвата на влюбените
Живяло някога в далечна страна едно бедно семей-

ство роми . Жената била вдовица, имала един-единствен 
син . Момъкът се славел с това, че бил много добър и 
благороден, винаги с готовност помагал както на майка 
си, така и на своите съседи . Харесал си момъкът най-бо-
гатото момиче в селото – чорбаджийската дъщеря . За 
негово щастие тя също го харесала .

Когато майката на момчето разбрала, че синът и 
харесва най-видното момиче в селото поклатила глава 
и рекла:

– Синко, ти какво си мислиш? Погледни се само – тол-
кова сме дрипави, толкова сме бедни, ние сме цигани- си-
ромаси, а ти си се заловил за това богато момиче . По-
добре го остави, забрави го . Ще ти намерим друга жена!

Но момчето не преклонило глава и отговорило:
– Не, майко, не! Аз ще отида в чужбина на гурбет . 

Ще работя и ще припечеля пари . И като се върна ще се 
оженя за моята избраница!

Така и направил . Преди да се сбогуват със своята из-
браница, двамата си разменили пръстените и се заклели 
колкото и години да минат да продължат да се обичат .

Минало много време, минали цели 20 години . Един 
ден чорбаджията рекъл на своята дъщеря:

– Дъще, няма смисъл да чакаш твоя избраник . Ние 
ще те оженим!

Вдигнали те голяма сватба, дошли много сватбари . 
Музика свирела, всички се веселели, само невястата 
била тъжна, умислена и тайно плачела .

Точно този ден момъкът се прибирал от гурбет и 
минавал през нивите . И какво да види – на тяхната нива 
собствената му майка копаела и плачела . Той се прибли-
жил до нея и попитал:

– Мила майко, защо плачеш?
Тя повдигнала глава, не познала сина си и отвърнала:
– Как няма да плача, погледни! В селото се е вдигнала 

толкова тежка сватба . Жени се избраницата на моя син . А 
той е в чужбина на гурбет . За това плача – че той тръгна 
за нея да печели, а като се върне ще я види в чужди ръце!

Момъкът не могъл да повярва на ушите си и очи-
те си . Той знаел своята избраница, знаел колко много 
го обичала, а как е могла по този начин да го измами? 
Тръгнал към селото, като си думал:

– Господи, моля те, само да отида да я прегърна, да 
я взема в ръцете си! Да мина прага на къщата си с нея и 
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тогава вземи душата ми! Не искам да живея без избра-
ницата си!

Изрекъл тези думи . Същата молитва казвала тога-
ва и избраницата му:

– Господи, моля те, само да видя моя избраник, кого-
то от 20 години не съм видяла! Само да го прегърна, пък 
вземи душата ми!

В тази страна имало един обичай – „кана гиджиси“ . 
Всички сватбари минавали да поздравят булката, да и 
стиснат ръката, да и подарят нещо в знак на уваже-
ние . Момъкът също се приближил . Невястата била с 
наведена глава, от очите и потичали сълзи . Той си по-
дал ръката и тя подала своята, но какво да види – своя 
собствен пръстен . Вдигнала глава,познала своя любим и 
се усмихнала радостно – Бог бил чул молитвата и . Мом-
чето грабнал своята избраница, метнал се на коня с нея 
и препуснал към вкъщи .

Препускали двамата, препускали, най-накрая стиг-
нали къщата на момъка . Вдигнал я той на ръце, прене-
съл я като своя невеста през прага и в този момент 
двамата паднали и умрели .

Татъ Батър
Имало едно време един човек . На него му се родил 

син . Минало време, детето станало на една годинка и 
трябвало да се кръщава . Жена му обаче казала:

– Искам, мъжо, Татъ Батър (поп на румънски) от 
града да доведеш . Впрегни коня и каруцата и доведи 
Татъ Батър от града .

Съгласил се човекът с искането на жена си и тръгнал 
към града . Открил Татъ Батър, качил го на каруцата и 
тръгнали да се връщат обратно . Не щеш ли, на един завой, 
наклонила се каруцата и попът се изтърсил на земята . Чо-
векът обаче бил толкова замислен за това как детето му 
ще порасне, ще стане голям човек, ще си избере млада жена 
и хубава професия, че дори не забелязал какво се случило с 
попа . По едно време, къде погледнал – попът го няма . Дръ-
пнал юздите на коня и обърнал обратно . Стигнал обратно 
до мястото, където попът бил паднал . А той още там си 
лежал . Много хора били минали, но никой не се спрял да му 
помогне . Вдигнал го човекът полека и го сложил отзад на 
каруцата . Потегли пак към село, но този път не за кръ-
щенка, а попа да лекуват . Завел го той у дома си . Жена му 
веднага направила компреси, дала му билки и не след дълго 
Татъ Батър отново бил на крака . Оправил се .
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Започнали кръщенето . Кръстил попът детето как-
то си му е християнският обичай, а накрая прибавил и 
своята благословия:

– Както бащата ти на мен помогна, така и ти да по-
магаш на хората . С добро да те споменават и Божията 
благословия в твоя дом да влезе .

И така, когато детето пораснало, и то станало 
поп – да кръщава и да помага на хората с Божията бла-
гословия, защото както се отнесеш към хората, така и 
те ще се отнасят към теб .

Чорбаджийски грях
Живял някога един богат чорбаджия . Той не бил лош 

човек – през целия си живот се стремял да върши добро 
и наистина вършел добро . Когато годините му напред-
нали и остарял, чорбаджията решил да построи голям 
мост . Направил той моста  – много труд, много пари 
и много време отнело . Но бил доволен, защото така и 
след смърт та му хората щели да казват „Това е чорба-
джийския мост“ и така да си спомнят за него .

На другия ден след освещаването на моста, чорбад-
жията решил да се разходи по него и видял един беден 
сляп просяк, седнал на моста, протегнал ръце за милос-
тиня . Ядосал се в себе си чорбаджията: „Затова ли по-
строих този мост – просяците на него да стоят!“ Взел 
той две камъчета и като минал край просяка ги пуснал 
в паничката му .

Просякът се зарадвал, защото помислил, че това са 
жълтици и ги стиснал, но усетил, че са доста твърди . 
Опипал внимателно ръбовете им и разбрал, че са ка-
мъни . Една сълза потекла от сляпото му око и паднала 
тъжно върху камъчето .

Минало време . Чорбаджията се поминал, поминал се 
и просяка . Отишли те на другия свят . Застанал чор-
баджията пред божиите ангели и им казал:

– Аз нямам грехове! Цял живот съм се старал да вър-
ша добро! Погледнете в книгата на живота, че съм чист!

Отлистили ангелите първата страница, втората…
-празни . Наистина нямал грехове чорбаджията . Но от-
ворили те на последната страница и какво да видят – 
грехът, който той извършил като пуснал камъчета бил 
записан в книгата . Тогава ангелите казали:

– Сега ще видим накъде да те изпратим . Ако камъ-
ните тежат повече, ще отидеш в рая . Но ако сълзата 
тежи повече, ще отидеш в пъкала!
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И взели ангелите на везната да премерят . И що да 
видят – сълзата тежала много повече от камъните .

– Всеки рано или късно си получава наказанието, 
чорбаджи! Ако не долу, на земята, то тука – на небето!

Завели го те на една просторна поляна с много, мно-
го декари земя . Пуснали един заек и му наредили да го 
гони . Денем и нощем го гонел чорбаджията, но не можел 
да го достигне .

Един път Свети Петър, който не знаел за този слу-
чай, погледнал към нивата, видял човека и попитал ан-
гелите:

– Защо този нещастник гони заека?
Ангелите му разказали за греха на чорбаджията и 

обяснили:
– Затова му пуснахме този заек . Той не е истински, а 

е сянка . Както сянката е тъмната страна на предмета, 
така и грехът е тъмната страна на душата на този чо-
век . Когато грехът изчезне от душата му, тогава ще из-
чезне и заека и ще можем да пратим чорбаджията в рая .

Кошницата с яйца
Един младеж мечтаел да стане богат, да си намери 

хубава жена, да си купи бял кон, да отиде при нея, да я 
качи на коня… Мечтаел си той, но нямал пари – нали бе-
дните все мечтаят да имат . Мечтанието е без пари . 
Събрал той една кошница с яйца, сложил кошницата на 
една пръчка, метнал я на рамо и тръгнал към пазара да 
ги продава . Вървял той по пътя и си приказвал:

– Ако продам сега тези яйца по 1 лев ще взема 100 лв ., 
ако ги продам по два лева ще взема 200 лв . Ще ги продам по 
2 лв . и ще взема 200 лв . Ще си купя един бял кон и ще отида 
на края на селото . Ще свирна на моята любима, ще я сло-
жа на коня и ще я заведа у дома . Ще се оженим . След време 
тя ще зачене и ще си имаме малко детенце . Аз ще ходя 
на работа, а то ще расте вкъщи . Като се върна вечер от 
работа аз ще му кажа: „Ела, татовото, ела да те прегър-
на…“ Той забравил обаче, че държи пръчката . Казал „Ела, 
татовото…“, разперил ръце и съборил кошника с яйцата .

Зад него вървял един мъж . Нашият герой се обърнал, 
видял го и го попитал:

– Ти откога вървиш отзаде ми?
– Откогато почна да печелиш, до когато всичко загуби .
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Систрото
Имало едно време една бедна жена . Веднъж тя взела 

систрото си и го оставила на една млада фиданка от 
слива . И отишла да си върши работата . Така го и забра-
вила . Минало време, фиданката пораснала и станала го-
лямо дърво . Веднъж старицата счупила новото си сист-
ро тъкмо докато се печал хляба, който била сложила . 
Тогава тя се сетила за старото, отишла до сливата, 
подскокнала да си вземе старото систро, но не могла . И 
помолила сливата

– Сливо, сливо, моля те, наведи си клоните да си взе-
ма систрото, че ми трябва за питата .

– А не, аз вече пораснах! – отговорила сливата -Като 
бях малка се огъвах, сега не мога!

Бабата се ядосала и тропнала с крак:
– Ако не ми го дадеш, аз ще отида при брадвата и ще 

я накарам да дойде да те отсече!
Тръгнала тя да търси брадвата . Вървялаq вървяла, 

най-накрая я намерила и попитала:
– Брадво, брадвичке, ще отидеш ли да отрежеш она-

зи слива, че да си взема систрото . То ми трябва много 
за да си обърна хляба!

– О, как да отида? Аз съм уморена, а всеки момент 
ще дойдат дърварите да ме вземат, че ще ходим пак в 
гората . Остави ме да си почина!

– Тогава  – ядосала се бабата  – аз ще отида да те 
обадя на огъня . Нека той дойде да те изгори!

Отишла тя при огъня и го помолила:
– Огньо, огньо, моля те, отиди! Изгори онази брадва, 

която не иска да отреже сливата за да си взема систрото!
– Не мога, бабо! – отговорил огънят -Аз сега съм из-

морен, след малко ще дойдат мокрите овчари и ще ис-
кат да се стоплят . Къде да вървя аз, не мърдам от тука!

– О,- ядосала се бабата – тогава ще отида да те оба-
дя на реката! Тя ще дойде и ще те залее!

Тръгнала бабата да търси реката, вървяла, вървяла 
и накрая я намерила . По същия начин помолила реката, 
но реката казала, че не можела да отиде, защото ще се 
размъти, а като дойдат овцете, овцете не могат да 
пият от мътна вода . Бабата пак се ядосала и рекла:

– Тогава ще отида при овчаря . Той ще подкара овце-
те си да минат през теб и ще те размътят!

Намерила овчаря, помолила и него . Той пък отговорил, 
че сега си свири на кавала под сянката и не му се мърда . 
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Бабата отишла при мишките . Помолила ги да влезнат в 
кавала на овчаря и да го запушат, но те не и обърнали вни-
мание, защото си събирали просо за през зимата .

Отишла бабата при котката:
– Котке, котенце, моля те, отиди да изядеш онези 

мишлета . Те не искат да запушат кавала на овчаря, а 
той не иска да подкара овцете към реката . Тя пък не 
иска да изгаси огъня, а той- да изгори брадвата .

– А защо ти е да гориш брадвата? – попитала котката
– Защото тя не иска да отсече сливата, а на слива-

та е моето ситро . Няма как да извадя хляба от пещта 
и той ще изгори!

– Бабо, аз сега си ближа хубаво чиниите, защо да ги ос-
тавя, че да отида да търся мишките . Направи си нов хляб!

Тогава бабата почукала на вратата и казала:
– Стопанке, стопанке, излез, че котката ти ближи 

чиниите!
Скочила жената, грабнала една сопа и подгонила кот-

ката . Котката пък побягнала и подплашила мишките . Те 
се скрили в кавала на овчаря . Той видял, че кавалът вече 
не може да свири, захвърлил го и подкарал овцете към ре-
ката . Щом разбрала, че приближава стадо овце, реката 
се завтекла да залае огъня . Огънят като видял, че идва 
водата, тръгнал към брадвата . Брадвата като видяла, че 
огънят идва, хукнала и отрязала сливата . Сливата падна-
ла, жената отишла, взела си ситрото, обърнала си хляба .

Попът и мързеливият ратай
Имало едно време един поп . Той имал две дъщери . 

Имал си попът и едно лозе недалеко от къщата . Решил 
попът един ден, че трябва да си наеме чирак – хем да му 
помага в работата, хем да му копае лозето . Цанил той 
едно момче от селото . Момчето обаче било хем мързели-
во, хем хитро . Казвало си то: „Ще започна аз при дядо поп, 
той е заможен – ще ме гледа добре и добре ще си хапвам ."

Дошло време да се копае лозето . Рекъл дядо поп на 
чирака си:

– Хайде, момче, вземи мотиката и да ходим на лозе-
то, че копането нас чака .

Впрегнали конете, взели мотиката и тръгнали . 
През цялото време обаче чиракът си мислел как да се 
измъкне от работата и да се върне в къщата, където 
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баба попадия била сготвила вкусно ястие . Стигнали те 
до лозето, разпрегнали конете и ги пуснали да пасат . 
Подредили се на реда и започнали да копаят . Добре, ама 
на чирака умът му все в гозбата . По едно време ударило 
по-силно момчето, счупило сапа на мотиката . И нали 
къщата била близо до лозето, дядо поп рекъл:

– Върви, момче, вземи мотиката на голямата дъщеря .
– Чиракът само това и чакал . Изтичал той до къща-

та, намерил голямата дъщеря и є казал:
– Бащата ти каза да ми дадеш .
– Абе какво да ти дам? – попитала го тя .
– Баща ти каза да ми дадеш да се нахраня от гозба-

та, дето майка ти я е сготвила . Ако не вярваш – ей го 
де е баща ти – питай го .

– Дядо попе, Дядо попе… – викнала голямата дъщеря .
– Какво мари? Дай му, че да се връща по-бързо .
Като чула баща си, извадила тя гозбата, дала му . 

Нахранил се доволен чиракът и тръгнал да се връща към 
лозето . Добре, ама както си бил хапнал още по-трудно 
му било да се навежда над мотиката . Започнал да си ми-
сли той как да излъже и другата дъщеря . Стигнал той 
лозето и пак започнал да копае . Копае и пъшка, копае и 
пъшка . По едно време ударил по-силно мотиката, счу-
пил пак сапа . Ядосал се дядо поп, но му рекъл:

– Върви бързо в къщи и вземи мотиката на другата 
дъщеря .

– Чиракът само това и чакал . Хукнал той бързо към 
къщата . Отишъл при другата дъщеря и чукнал на вра-
тата:

– Бащата ти каза да ми дадеш .
– Абе какво да ти дам? – попитала го тя .
– Баща ти каза да ми дадеш да се нахраня от гозба-

та, дето майка ти я е сготвила . Ако не вярваш – ей го 
де е баща ти – питай го .

– Дядо попе, Дядо попе… – викнала малката дъщеря .
– Какво мари? Дай му, че да се връща по-бързо .
Като чула баща си, извадила тя гозбата, дала му . 

Нахранил се доволен чиракът и се върнал на лозето . За-
почнал той пак да си мисли какво да направи та да се 
отърве от работата . Наумил се да измами този път 
баба попадия . Ударил отново мотиката по-силно, счу-
пил пак сапа . Ядосал се пак дядо поп, но му рекъл:

 – Върви бързо в къщи и вземи мотиката на баба по-
падия, че само тя остана .



223

Чиракът само това и чакал . Хукнал той бързо към къ-
щата . Отишъл при баба попадия и чукнал на вратата:

 – Дядо поп каза да ми дадеш .
 – Абе какво да ти дам? – попитала го тя .
 – Дядо поп каза да ми дадеш да се нахраня от гозба-

та, дето си я сготвила . Ако не вярваш – ей го де е – пи-
тай го .

 – Дядо попе, Дядо попе… – викнала попадията .
 – Какво мари? Дай му, че да се връща по-бързо .

Като чула дядо поп, тя извадила гозбата, дала му . На-
хранил се доволен чиракът, цялата гозба изял и се върнал 
на лозето . А тя работата вече не била останала много .

Залязло вечерта слънцето, взело да се стъмва . Вър-
нали се дядо поп и чиракът в къщата . Прибира се в къщи 
чорбаджията и слуша – в едната стая малката дъщеря 
плаче, а в другата – голямата .

 – Абе защо плачете вие? Какво е станало .
 – Чиракът изяде всичкото ядене, дето баба попадия 

го беше сготвила .
 – Как така изяде яденето?! Аз какво ви казах вие 

какво сте направили!
 – Та нали ние те питахме и ти каза да му дадем .
 – Мотика да му дадете, а не ядене!

Разлютил се дядо поп, подгонил чирака . Последният 
обаче, освен че бил хитър, и много бързо бягал . Гонил го, 
гонил го попът – все не може да го стигне . Изморил се и 
спрял да си почине . Минали съселяни и го попитали:

 – Дядо попе, защо го гониш тоя чирак? Какво толко-
ва е направил?

 – Как да не го гоня, бе . – отговорил дядо поп . – Като 
ламя яде, а като кон бяга .
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