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8-ми АПРИЛ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА РОМИТЕ

Кампанията, посветена на 8 април, която Център Амалипе организира в
над 100 населени места в цялата страна преминa под надслов

„Слънцето свети еднакво за всички“
„8 април не е нов празник. То е онова, което винаги е теглело ромите нагоре, извън рамките на
махалата към европейското ни общо битие. Образованието е ключът към ромската модернизация и
не само ромската. Интеграцията чрез и в образователната система е най-важната предпоставка за
цялостния процес на модернизация на ромската общност и в голяма степен определя поведението й
на пазара на труда, нейния здравен статус, условията на живот. Наша грижа остава и трябва да бъде
подпомагането на всички деца и студенти от ромски произход, за да не се чувстват сами в полета им
към новото модерно общество. Много ще се радвам, ако действително успеем да ускорим процеса.
Много е направено досега, но помогнете и вие, нека се опитаме да ускорим процеса, за да можем и в
бъдеще да сме горди от това, което успеем да постигнем", каза на откриването на форума министър
Николай Милошев.
Над петдесет ромски студенти, средношколци и учители-роми участваха в кръгла маса на тема
"Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална реализация и за
прогрес на България утре", която се проведе на 8 април 2013 г. в Министерство на образованието,
младежта и науката. Събитието бе организирано в партньорство с Център за междуетнически
диалог и толерантност "Амалипе".
Събралите се бяха поздравени и от Н. Пр. Марси Б. Рийс, посланик на САЩ, както и от г-жа Дагфрид
Йортхул – първи секретар, заместник-ръководител на мисията на посолството на Кралство
Норвегия. Председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев припомни, че има три стъпки за
ромската интеграция: образование образование и още по-добро образование. В образователно
отношение ромската общност извървя важен път през последните две десетилетия и днес имаме

хиляди роми с висше образование, а среднистите са десетки хиляди. Особено важно е, че стотици
ромски младежи завършват педагогическите факултети и днес е от първостепенна важност да
подпомогнем техните първи крачки в класните стаи като пълноправни учители, посочи Колев.
Област Русе
С празничен концерт „ Песните и танците живеят в мен” на 8 април завършиха инициативите на ОУ
„Христо Ботев” – с. Горно Абланово, посветени на Международния ден на ромите Концертът подготвиха
възпитаниците на Еленка Вуцова от групата по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор”. Последната
учебна седмица преди ваканцията учениците се включиха във викторина „ Слънцето свети еднакво за
всички” и участваха в изложба с рисунки „ Песента на колелетата”. В Час на класа бяха проведени
историческа беседа „ Историята на ромите” и мултимедийната презентация „ Празниците на ромите”.
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Сеново, общ.Ветово отбеляза тържествено Международния ден на
ромите. Съвместно с подкрепата на Кметство Сеново и Община Ветово бе реализирана богата
художествена програма от учениците на училището. Присъстваха кметовете на населените места, както и
представители от Община Ветово, много общественици, спонсори и местни жители. Празникът се проведе
в Читалището на гр.Сеново. Учениците драматизираха приказки и представиха палитра от танци на
етносите, пяха, рецитираха и превърнаха Празника в истински спектакъл. Децата от ромски произход
показаха богатството на ромските песни и танци и реализираха, посредством възможностите си, своите
умения и таланти със съдействието на Директора на ОУ и всички учители, както и бивши ученици и
местни жители. С отбелязването на Празника беше затвърдена традицията за ежегодно отпразнуване на
Международния ден на ромите като символ на етническа толерантност и успешна адаптация и интеграция
наромите.

Област Ловеч
Радиопредаване и историческа беседа в Час
на класа бяха представени на учениците в
СОУ „ Бачо Киро” – гр. Летница на 8 април.
Те бяха посветени на историческото
значение на датата и на избора точно на
този ден да се отбелязва Международния
ден на ромите. Ден преди да излязат в
пролетна ваканция всички класове се
включиха във фестивала „ Различни, но
заедно”, като групите по СИП „ Фолклор на
етносите – Ромски фолклор” изнесоха
концерт от най – популярните ромски, влашки, български и турски песни, а ученици от горен курс на
обучение представиха обичая „ Купуване на булката”.

Област Плевен
Ученици и учители от ОУ „ Отец Паисий” – с. Радомирци се включиха активно в отбелязването на
Международния ден на ромите. Богата музикално – литературна програма представиха групите по СИП „
Фолклор на етносите – Ромски фолклор” пред съучениците си. Стилният сценарий беше изготвен от
ръководителките им Циклама Йотова и Бойка Семкова. Децата от училището взеха и участие в общинския
конкурс на тема „ Ежедневие, традиции, култура и бит”, който се проведе в Ритуалната зала на общинския

център. Двама учители – А. Кирова и А. Асенова бяха част от екипа на Център „ Амалипе”, които участваха в
кръглата маса „ Образователната интеграция на ромите днес – предпоставка за професионална
реализация и за прогрес на България утре”, която организира МОМН. Директорът Т. Тодоров не пропусна
да уважи поканата на СОУ „ Хр. Смирненски” – гр. Койнаре и да присъства на училищната инициатива в
базовото училище.
Биляна Асеновска - ръководител на групата по СИП „ Фолкор на етносите – Ромски фолклор” в ОУ „ Христо
Ботев” – с. Глава покани и родители на училищното тържество по повод 8 април. Невероятните момичета
и момчета от трети клас представиха драматизация на популярна ромска приказка и демонстрираха
красотата на ромския танц и песен.
ОУ „ Отец Паисий” – гр. Кнежа също отбеляза Международния ден на ромите. Групите по Занимания по
интереси „ Фолклор на етносите” под вещото ръководство на Лили Паньовска и Таня Маргинска
представиха кратка литературно –
художествена програма пред своите
съученици. Специални гости бяха
модераторите
от
ЦРО
Елена
Алексиева и Борко Мишев, както и
регионалния
координатор.
Директорът
Ст.
Малкодански
благодари на всички участници и
гости и отправи топли думи към
всички деца избрали да учат в
училището – люлка на етнически
толерантност.
Поредна
нестандартна
идея
реализира СОУ „ Хр. Смиренски” – гр.
Койнаре. Международният ден на ромите беше отбелязан в местния дискотечен клуб с огнени ритми,
букет от народни танци, популярни ромски и български песни с участието на учениците от групите по
СИП. „Съперници” в училище, но заедно на сцената бяха VІ а и VІ б клас, които бяха бурно аплодирани от
многобройната публика. Кметът на град Койнаре отново демонстрира пълната подкрепа на градската
управа и удостои с присъствие училищната инициатива. За всички ученици – участници и зрители имаше
изненада – едночасова дискотека, осигурена от собственика на местния денс - клуб. Г-жа Д. Цоньовска
придружи регионалния координатор до обновената Стая на етносите, която официално ще бъде
представена на обществеността в края на месеца.
С едноминутно мълчание в памет на ромите, жертва на Холокоста започна музикално – художествената
програма в ОУ „ Христо Ботев” – с. Чомаковци. Нова композиция представиха танцьорите от групите по
СИП под ръководството на Краса Тодорова. Много настроение създадоха и оригинални скечове по
сценарии на Лили Андреева. Най- впечатляващо беше изпълнението на невероятната Деница, която
изпълни ромския химн с майсторство сравнимо само с това на Софи Маринова. Специални гости бяха
групите по СИП от гр. Койнаре , които също представиха своя музикална програма.
ОУ „ Христо Ботев” в с. Мечка стана домакин на между училищна визита с участието на ОУ „ Антон
Страшимиров” – с. Бохот и ОУ „ Христо Ботев” – с. Пелишат. Танцови и музикални умения демонстрираха
учениците от групите по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор”. Училището в с. Мечка е едно от
водещите в областта по реализиране на проекти по различни програми, а от началото на тази година е и
част от образователния проект на Център „ Амалипе”. В ОУ „ Васил Левски” – с. Беглеж проведоха
извънреден час на класа, в който учениците от начален етап слушаха ромски приказки и легенди, а
учениците от 5-8 клас бяха запознати с информация за историческото значение на международния
празник на ромите. Ученици от "Фолклор на етносите " запознаха съучениците си с традиционните ромски
празници. Беше изготвено табло и оформен кът във фоайето на училището.

8 април беше денят, в който ОУ „ Св.Климент Охридски” – с. Буковлък стана домакин на между
училищната визита. Традиционно в училището с различни инициативи се отбелязва Международния ден
на ромите. Драматизации по популярни ромски приказки, песни и танци с нова хореография изпълниха
децата от групите по СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор” пред емоционалната публика от
ученици, родители и гости от училищата НУ „ Христо Ботев” – с. Дисевица и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”
– с. Търнене. Съорганизатор на мероприятието отново беше местното читалище, а специални гости бяха
представители от общинската администрация.
Област Велико Търново
Празничен концерт „ Историята на ромите” беше
подготвен и изнесен в СОУ „ Ив. Момчилов” – гр. Елена по
повод Международния ден на ромите. Пъстра палитра от
танци и песни поднесоха учениците от ЗИ „ Фолклор на
етносите” под бурните аплодисменти на своите
съученици и учители.
Учениците от групата по СИП „ Фолклор на етносите –
Ромски фолклор” в СОУ „ Св.св.Кирил и Методий” – гр.
Златарица изработиха постер, който поставиха на видно
място в училище. Информацията и фотосите бяха
прецизно подбрани и акцентираха главно върху
историческото значение на датата. Ученици и учители се
присъединиха към зрителите на надсвирването на млади
музиканти, което организира общинската управа. В него участваха и представители от гр. Котел и гр.
Лясковец.
По инициатива на групата СИП „Фолклор на етносите” учениците от начален етап в СОУ"Св.Св.Кирил и
Методий " - гр.Антоново сътвориха и пресъздадоха своите мечти за един по добър и пъстър свят в
изложбата „ Децата на Европа си приличат по мечтите”. Техните съученици от среден етап подготвиха и
представиха презентация за ромските символи,произхода и заселването на ромите в Европа и на
Балканите. Представянето беше съпроводено с изпълнени от вокалната училищна група - автентични
ромски песни.
В СОУ „ Ангел Каралийчев” – гр. Стражица и СОУ „ Св.св. Кирил и Методий” – с. Батак 8 април беше
отбелязан с направата на тематично табло.
На 9 април от 14.00 часа Спортната зала в гр. Павликени отвори широко врати за спортното състезание,
организирано от ЦРО Павликени послучай Международния ден на ромите. В него се включиха пет
училища сред които и ОУ „ Филип Тотю” - с. Върбовка, ОУ „ Бачо Киро” - с. Бяла Черква и ОУ „ Св. Климент
Охридски” – гр. Павликени, които са част от образователния проект на Център „ Амалипе”. Пред
многобройна публика училищните отбори премериха сили в различни спортни игри, а за най – добрите
имаше купи и грамоти. Съпътстваща инициатива беше и тематичната викторина в която всеки верен
отговор беше щедро награден. Всички участници получиха грамоти за участие и лакомства осигурени от
Община Павликени. Спортното мероприятие уважиха много официални гости сред които и г-жа Милка
Михайлова – експерт от РИО на МОМН – гр. В. Търново.
ОУ „ Св.св. Кирил и Методий” – с. Батак инициира празнична програма с драматизация на популярна
ромска приказка, песни и танци, част от планираните за месеца дейности по проект „ Успех”.
По случай Международния ден на ромите третокласниците от ОУ „ Паисий Хилендарски” – гр. Горна
Оряховица взеха участие в откриването на Общинска изложбата и празничната програма в Младежкия
дом. Учениците от начален етап имаха възможност да наблюдават и представителната изява на своите

съученици от 3 б клас по „Традицията продължава. Приказки край огнището”, част от планираните
дейности по проект „ Успех”.
Област Стара Загора и Пловдив
Две от училищата избраха нетрадиционен начин на честване на
празника: в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Чирпан, беше
заснет късометражния филм „Ромео и Жулиета” по идея и
сценарий на ученици, с участието на ученици и родители;
ученичките от V до VIII клас от ОУ „Христо Ботев”, с. Брестовица,
участваха в конкурса „Мис Принцеса”, който се проведе в
ромската махала в селото.
В общинските празненства се включиха ОУ „Св. Паисий
Хилендарски”, гр. Гълъбово – в Дома на културата в Община
Гълъбово; ОУ „Генерал Карцов”, с. Христо Даново и ОУ „Райно
Попович”, гр. Карлово – в празничната програма на Община
Карлово; НУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Борец и ОУ „Св. св.
Кирил и Методий”, с. Стрелци – в празничната програма на
Община Брезово, с. Чоба.
Екипът от три училища – СОУ „Христо Ботев”, гр. Павел баня,
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Търничени и ОУ „Просвета”, с.
Тъжа избраха да се веселят заедно по случай Ромския празник в
село Тъжа. На обменна визита и съвместно честване на
празника се събраха в с. Ново село двете училища от екипа – ОУ
„Христо Смирненски”, с. Ново село и базовото училище „Васил Левски” от с. Триводици. Пищните
костюми и огнените танци са запазена марка на двете училища.
Различен поглед към празника показаха в базовото училище „Д-р Петър Берон”, с. Шейново: чрез забавни
интерактивни игри учениците се запознаха с Конвенцията на ООН за правата на детето, приета на 20
септември 1990 г. Поставени в различни житейски ситуации, участниците разбраха, че правата на детето
в Конвенцията са групирани в 4 категории: права за оцеляване, за развитие, за защита и за свобода за
изразяване на мнението, но образованието е над всичко. Децата изработиха „Хорце на приятелството” и
транспарант „Слънцето свети еднакво за
всички”.
По случай празника ОУ „Панайот Волов”, гр.
Пловдив, подредиха в РИО - Пловдив изложба
на тема " Слънцето грее еднакво за всички".
Изложбата е с продължителност един месец.
На първия етаж са изложени картини - "Обич",
" Майчина любов", " Моята махала", " Моят
дом", " Усмивка " и други. На втория етаж са
изложени изделия от дърво, показващи
занаята
на
кошничари
и
копанари.
Празничната програма в училището беше
посрещната с възторг от родителите и други
гости на тържеството.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Николаево
децата подредиха изложба от рисунки на тема

"Децата на Европа си приличат по мечтите". След като я разгледаха, родителите се насладиха и на
празничната програма, подготвена за тях от децата.
С богата на песни и танци програма и много гости беше отбелязан празника и в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий”, с. Сърнево, ОУ „Отец Паисий”, с. Искра, ОУ „Христо Ботев”, с. Дълго поле, ОУ „Св. Паисий
Хилендарски”, с. Хаджидимитрово, ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово, СОУ „Христо Смирннски”, гр.
Гурково, ОУ „Св. св. Кирил Методий”, с. Черна гора.
Освен богата литературно-музикална програма в ОУ „Васил Левски”, с. Караджово, учениците бяха
подготвили и ревю-спектакъл „Ромският път”.
В ОУ „Граф Н. Игнатиев”, с. Граф Игнатиево отбелязаха празника с поетичен рецитал – стихове от ромски
поети, а в ПГИ „Тодор Влайков”, гр. Клисура – с беседа на тема „Ромите през Втората световна война”.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка децата подготвиха празнично радиопредаване и пуснаха балони
под надслов „Нека полети мечтата на всяко дете”.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Паничерево отбелязаха празника с открит урок на тема „И ние можем
като другите”.
С интересни конкурси и много награди за победителите отбелязаха празника в ОУ „Йордан Йовков”, с.
Трояново – за най-оригинална прическа и кулинарен конкурс; в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с Ветрен –
конкурси в три направления – танц, песен и актьорско майстроство; в ОУ „Поп Минчо”, с. Коларово –
конкурс за най-добра драматизация на ромска приказка.
Област Бургас
На 8 април в училището в ОУ„ Пейо Крачолов Яворов“, с.Крушевец бе проведено тържествопрограма,съвместно с училищата в с. Равна гора и с. Маринка, на която присъстваха гости от Община
Созопол, кметове на населените места, учители, родители, ученици, бизнесмени. Бе направена
благотворителна кулинарна изложба,приготвена от родители на учениците. На 8 април също се
проведоха мероприятия по училищата, изразяващи се в беседи, драматизации на приказки.
В СОУ Хр.Ботев“, гр. Камено и НУ „Братя Миладинови“, с. Кръстина празникът бе отбелязан в училищата с
драматизации , песни и танци.
Област Варна
В гр.Дългопол учениците от двете училища - СОУ " Св.Климент Охридски"
и НУ „Иван Вазов“ изнесоха
концерт в читалището съвместно с читалищни колективи и други ромски организации,на които
присъстваха гости от Общината, родители, общественост, ученици, бизнесмени.
В с.Блъсково празника отбелязаха с концерт на групите от 4 и 7 клас от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий“ в
читалището пред обществеността в селото.
Училищата в с.Изворско и с.Каменар отбелязаха празника с програма изнесена пред ученици, учители и
родители.

Област Добрич
В с.Ловчанци се проведе концерт в читалището,съвместно с ОУ "Климент Охридски" с.Смолница, ОУ
"Добри Войников", с. Победа и ОУ "П.Волов"-гр. Добрич.Програмата бе с много песни,танци,на която
присъстваха кметовете на населените места,много гости,родители ,ученици!!
В гр. Добрич от 16.30 ч., в Младежки дом, учениците от училище "Йордан Йовков" изнесоха двучасов
концерт с много музика, песни, танци, провеждане на конкурс Мис Рома. Залата бе препълнена със
зрители, гости, медии, ученици, учители, родители.
Област Хасково
Тематична програма пред съучениците си изнесоха
деца от ОУ „Христо Ботев“, с.Динево и ОУ „Христо
Ботев“, с. Горно Големанци.
Област Монтана
Тъй като 8 април е първият ден след ваканцията,
училищата в северозападен регион решиха да
проведат
инициативите
си
по
повод
„Международния ден на ромите“ през целия месец
април. Въпреки това три училища, работещи в екип,
решиха да уважат датата. Това са СОУ „Христо
Ботев“ гр. Брусарци, ОУ „Владимир Минчев“ с.
Владимирово и ОУ „Христо Ботев“ с. Мърчево.
Феерия от музика, танци и развети поли изпълни училищния салон в Брусарци. Александрина и Деница от
СОУ „Христо Ботев“ затрогнаха публиката с прекрасното си изпълнение на песента „Василица“, а малко
след това избухнаха аплодисменти за танца „Буба Мара“ изпълнен от представителния състав за ромски
танци на ОУ „Владимир Минчев“ с. Владимирово.
На 10 април читалището в село Габровница гостоприемно посрещна учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ с. Габровница и ОУ „Васил Левски“ с. Смоляновци.
Спектакълът, изнесен на сцената, беше по повод Международния ден на ромите 8 април. Танци, музика и
акробатика бяха вплетени в пищно тържество, разказващо за пътя на циганите и традиционните за тях
занаяти. Гости на празника бяха трупа за ромски
танци към НЧ “Звезда – 2007”, гр. Монтана и Пламена
Стефкова – регионален координатор ЦМЕДТ
„Амалипе“.
Област Враца
ОУ,,Хр. Ботев” - с. Баница по традиция чества всички
празници на ромския етнос. На 8 април под надслов
„Слънцето свети еднакво за всички”, момичетата от
СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” от ІІІ и
ІV клас
отбелязаха с празнична програма
Международния ден на ромите. С подготвените за
целта вокални и танцови изпълнения ученици,
учители и родители се забавляваха и аплодираха

участниците в тържеството. С този празник показахa, че наистина слънцето свети еднакво за всички, без
значение, какъв цвят сме и към кой етнос принадлежим.
На 09.04.2013г.празнуваха Международния ден на ромите в ОУ „Климент Охридски“, с. Тишевица.
Тържеството съвпадна с обменна визита на екип училища, работещи по програма „Намаляване на
отпадането на ромски деца от училище“. В срещата участваха педагогическите екипи на ОУ „Христо Ботев“,
с. Паволче и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Добролево, родители, ученици и гости.
Директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ г-н Димитър Костов откри мероприятието с доклад за
историята на празника, а след това всички гледаха филма „Мисията „Амалипе“.

Много наситено преминаха и събитията по
случай на Международния ден на ромите в гр.
Бяла Слатина. Кампанията беше съвместна
инициатива на Център за развитие на
общността, Бяла Слатина, Община Бяла
Слатина и училищата на територията на
община Бяла Слатина. Събитията протекоха в
два поредни дни. През първият ден бяха
проведени
спортни
мероприятия
и
информационна кампания. В спортните
дейности се включиха ученици от местните
училища.
Всички
участници
бяха
ентусиазирани и подкрепени по време на игрите от своите учители, връстници и приятели. През
втория ден от кампанията, ученици от няколко училища, работещи по програма „Намаляване
отпадането на ромските деца от училище” на Център „Амалипе” представиха в културна
програма, богатия бит и душевност на ромите. Събитията пред тези два дни бяха уважени от
представители на местната власт и местни институции. Присъстваха представители на
различните етноси, жители на община Бяла Слатина.
Област Пазарджик
Танцьорите от различни възрасти показаха умения в областта на танците в гр. Пазарджик, където
местните училища и общинска управа направиха един шумен и весел празник. Като многоцветна градина
изглеждаше залата с развеселената публика. Нашето училище-партньор ОУ „Св. Климент Охридски” – с.
Алеко Константиново участва в общинския празник с
драматизации за историята на ромите и стилен танц.
В гр. Пещера училищата ОУ „Любен Каравелов, НУ „М.
Куманов” и ПГЛМП „Васил Левски” за пореден път
изненадаха
присъстващите
родители,
общински
съветници и общностни модератори от ЦРО-Пещера с
разнообразни спортни игри и културна програма.
Изненада беше и специална грамота и статуетка за г-жа
Дафинка Самарджиева, поднесена от г-н Юксел Яшаров –
общински съветник в Община Пещера, за ползотворната
й и всеотдайна работа като базов учител на ЦМЕДТ
„Амалипе.”

Област София област
Голяма част от училищата oт югозападна България отбелязаха деня зaедно, например: ученици, учители и
възпитатели от ОУ „Васил Левски” – с. Видраре и ОУ “Христо Ботев” - с. Разлив бяха поканили гости от
пенсионерския клуб в с. Видраре , родители и близки на учениците, граждани и общественици и г-жа
Миглена Димитрова от кметството в с. Видраре. Главен организатор на празника беше директорката Мая
Пенчева. Разноцветните балони, състезателни игри и изкусителната кулинарна изложба създаваха
допълнително настроение и усещане за нещо весело и приятно, което се случва тук и сега с всички
присъстващи.
Състезателни игри имаше и при училищата от екипа ОУ „Георги Бенковски” – с. Малки Искър, ОУ „Христо
Ботев” – с. Лопян и ПГ-Етрополе, които проведоха и поход по историческите места в гр. Етрополе.
Най - добър танцьор избираха в ОУ „Христо Ботев” – с. Джурово, където ден по-късно проведоха етнокултурен празник с рецитал, песни, спортни игри и майсторски направена драматизация от учениците по
известна българска приказка.
Празнична програма имаше и в ОУ „Димчо Дебелянов” – гр. Ихтиман, а ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, също
от гр. Ихтиман, отбелязват 8 април с концерт в градското читалище на 11.04.2013г.
Едно от училищата – СОУ „Христо Ботев” – с. Гълъбник поздрави Негово Превъзходителство Джон Алън,
семейството му и представители на Британското Посолство в София.
В град Етрополе Международния ден на ромите бе отбелязан с редица спортни мероприятия. Над 120
ученици от шест училища на територията на община Етрополе се съзтезаваха в различни спортни
инициативи – шах, народна топка, футбол, хандбал, тенис на маса. По време на игрите доброволци към
Центъра за развитие на общността, гр. Етрополе раздаваха информационни материали, запознаващи
присъстващите със същността на 8 април. Инициативите бяха уважени от г-н Мирослав Найденов –
Министър на земеделието и храните, г-жа Росица Христова - Зам.Кмет на Община Етрополе, много
родители и граждани на Етрополе, както и гости на града. А най-щастливи бяха децата, участници в
спортните игри, защото в този ден те бяха отнов обединени заедно в общия спортен дух и показаха, че
всички са граждани на една държава, че „Слънцето свети еднакво за всички” и че поставен при равни
условия, всеки има своя шанс да бъде победител.
Област Силистра
На
05.04.2013
г.
се
проведе
общински
ромски
празник
под
надслов
"Живеем, пеем и танцуваме заедно". В празника участваха ученици от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище,
ОУ "Отец Паисий", с. Стефан Караджа; ПГМСС "Н. Вапцаров", с. Средище, които пяха, танцуваха, рецитираха
стихотворения от ромски автори. Представен бе и обичай "Кънагеджеси" от ученици от ОУ"Цанко
Церковски". Общността беше поздравена от кмета на община Кайнарджа и областна администрация, от
представители на общинските читалища, от кмета на с. Средище. Поздрави поднесоха и директорите от
двете основни училища, партньори по проект "Намаляване отпадането на ромските ученици от училище",
ЦМЕДТ "Амалипе" Милена Михайлова и Анка Атанасова. Училището домакин връчи грамота за участие и
подарък на гостите от ОУ "Отец Паисий". Присъстваха не само жители на с. Средище, а и от други села в
общината: Давидово, Посев, Поп Русаново. Празникът бе координиран от пом.директорът на ОУ "Цанко
Церковски" Румана Стефанова - базов учител къмЦМЕДТ"Амалипе", съвместно с читалище "Стефан
Караджа 1943".

СОУ "Христо Ботев", гр. Тутракан – Във връзка 8
април - Международния ден на ромите и 2 април Международния ден на детската книга малките
първокласници се потопиха в света на ромските
приказки. За да покажат, че вече са грамотни те
преписваха
ромски
приказки
и
изработиха
илюстрации към тях. Материалите бяха събрани и ще
се оформят като книжка със заглавие "Приказки на
колела".
ОУ "Отец Паисий"с. Добротица – на 8 април в 12.30
часа учениците от първи до осми клас участваха в
празнична проява, свързана с международния ден
ромите. Проявата включваше запознаване с
информация за определяне на 8 април за деня на
ромите, химна и презентиране на два филма за ромската общност. Филмчетата са свързани с обичаи на
ромите. С възторг бе посрещнато изпълнението на сюжетния ромски танц. На проявата присъства и
цялата учителка колегия и родители.
Област Разград
ОУ"Св.Св.Кирили и Методий"с. Ясеновец - На 8 април проведохме училищно тържество, което включваше
кратки сведения за произхода на този празник и начина на отбелязването му. Учениците изпяха ромския
химн "Джелем, джелем". Последваха танци и песни представени от учениците от прогимназиален етап,
които бяха поздрав за всички, които отбелязват този ден.
ОУ "Елин Пелин", с. Стражец – На 8 април бе отбелязан Международния ден на ромите и почитане паметта
на жертвите от Холокост-Тържеството включваше народно творчество-сценки, приказки и легенди,
разказани от ученици и истории, свързани с преследването на ромите по време на Втората световна война,
разказани от родители.
Област Търговище
2 НУ"Васил Левски" Омуртаг – По случай Международния ден на ромите – 8 април, учениците от СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор” с ръководител госпожа Ресмие Мустафова и Мажоретен състав
„Усмивка” с ръководител госпожа Лидия Костова поздравиха ръководството на училището, учителите и
учениците с микс от песни и танци. Гости на тържеството бяха госпожица Нели Николова – координатор за
североизточна България към ЦМЕДТ „Амалипе” гр.
Велико Търново и родители.
ОУ"Георги Бенковски" с.Беломорци и ОУ"Христо
Ботев" с.Камбурово По случай 8 април – международен
ден на ромите в Основно училище „Георги Бенковски”
с.Беломорци
се проведе празник,
на който
присъстваха и ученици от Основно училище „Христо
Ботев” с.Камбурово. Срещата между двете училища е
дейност по проект „Превенция на отпадането на
ромските деца от училище” към Център „Амалипе”
гр.В.Търново. Празникът бе открит с поздравления от
директора на ОУ „Г.Бенковски” - г-жа Д.Стоянова и г-ца
Н.Николова
–
регионален
координатор
за
Североизточна България към Център „Амалипе”. Проведени бяха спортни срещи между учениците на
двете училища. Всички присъстващи на празника бяха поздравени с много песни и танци, изпълнени от

ученици от ОУ „Г.Бенковски” и ОУ „Хр.Ботев”. Учениците, участвали в спортните дейности получиха
награди и грамоти, а всички участници - лакомства и безалкохолни напитки. Споделяйки традициите,
бихме се разбирали по-добре, в това се убедихме за пореден път.
Област Шумен
ОУ "Васил Левски" с. Градище – Във връзка с отбелязване на Международния ден на ромите се проведе
конкурс за рисунка на тема "Моята мечта". Направихме изложба на рисунките. Победителите получиха
награди. Проведен бе и тържествен концерт под надслов: "Заедно сме по-добри", който включваше: песни,
танц, стихотворения и драматизация на приказката и в края пуснахме на 50 балона. Гостина тържеството
бяха кмета на селото, читалищния секретар и родители. Подредена бе и изложба "От раклата на баба"- на 8
април;
ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Дибич - Днес в нашето училище отпразнувахме 8 април - международен
ден на ромите. Имаше музикално - поетична програма: бяха рецитирани стихове, песни, разказахме за
ромите, откъде са дошли, какво е тяхното знаме, какво символизира то, кой е техния химн. На финала
децата изиграха един танц - кючек. Нашите деца бяха и основна част от програмите за отбелязване на
празника в населените им места.
СОУ"Цанко Церковски"с. Н.Козлево – Международния ден на ромите бе отбелязан на 8.4.13г. с поредица
от мероприятия в СОУ - Н. КОЗЛЕВО. 8 Април бе открит с за възпоменание на жертвите на холокоста над
ромите в европа по време на втората световна война и приключчи с няколко спортни турнира.
ОУ"П.Р.Славейков"с. Изгрев – Празникът бе отбелязан тържествено в училището. Основни участници в
представителната изява бяха учениците участващи в Клубовете по „Фолклор на етносите”, освен богата
програма с песни и танци се представиха интересни факти за живота и произхода на ромите, бита,
традициите, обичаите, празниците.
ОУ "Христо Ботев"с. Каспичан - В ОУ "Христо Ботев" -В ОУ "Христо Ботев", с. Каспичан отбелязахме
Световния ден на ромите с концерт ,на който се изявиха ученици включени в групите по СИП "Фолклор на
етносите", танцовата формация и вокалната група към училището. Изява имаха и най- малките ученици
от подготвителна група, които пресъздадоха игрите на които играят. В началото имаше кратка
историческа информация за празнуването на този ден. Децата от ІV клас изпълниха химна на ромите.
Нащите седмокласнички бяха подготвили два танца с изключителна хореография. Празникът допълни с
още емоции пролетното ни настроение. Присъстваха кметът, родители, роднини, хора от селото.
СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"с. Смядово – Във връзка с
международния ден на ромите – 8 април, в СОУ „Св. св.
Кирил и Методий”,
се организираха следните
инициативи: Подреди се изложба на детско творчество.
Направен бе кът на различните етноси. Проведе се
празничен концерт, на който присъстваха служители на
общинска администрация, и защитено жилище.
В ОУ "Св.П.Хилендарски" гр. Плиска - 8 април се отбеляза
с рисунка на асфалт под надслов "Заедно под слънцето"и
конкурс за рисунка под надслов "Зедно в учението, заедно
в игрите"
ОУ "Св.Кл.Охридски" с. Ст. Михайловски - Празника 8
април - международен ден на ромите бе отбелязан с тържество, на което децата представиха два ромски
танца, стихотворения и се запознаха с легендата "Свети Георги Спасителят".

СОУ ”Хан Исперих”, гр. Нови пазар - Осми април е Международния ден на ромската общност бе отбелязан с
тържество, в което взеха участие деца от СИП "
Фолклор на етносите " и от други клубове в
училището. Всички заедно се веселиха, получи се
един чудесен празник.
В ОУ "Св. Иван Рилски" с. Червенци Международния ден на ромите 8-ми април се
отбеляза
с:
Рисунки
на
тема
"Ромска
орисия"
В начален курс игра на тема: "Да кажем думите"
3. В горен курс - учениците изнесоха доклад за
ромските групи, които се срещат в България.
ОУ " П. П. Славейков" с.Марково. Празникът по
случай "Международният ден на ромите"-8 април
мина много забавно и приятно. Започна с песента
"Джелем, Джелем". После тържеството продължи с драматизации на приказките"Митът за ромите","Защо
ромите са разпилени по целия свят"," Силата на хляба" и" Ромска манджа", представени от учениците от 3
клас. След това следваха два танца, представени от малките и големите ученици. Накрая празникът
завърши с песента"Сае рома",изпълнена от учениците от 5-8клас.
С много футболни емоции, турнир по шах и турнир по тенис на маса беше отбелязан Международния ден
на ромите и в община Нови пазар от ЦРО Нови Пазар. Над 700 души посетиха различни спортни турнири. А
вечерта на 6 април кулминацията на събитието – културна програма, включваща рецитация, представяне
на ритуала” Къна геджеси”, на традиционни ритуални танци и накрая песента „ Джелем, джелем”. В края
на вечерта бяха обявени победителите в спортните турнири, а наградите бяха връчени от г-жа Куртевазам.кмет на Община Нови пазар и г-н Николов- председател на Общински съвет, Нови пазар.
ОУ " Панайот Волов" с.Тодор Икономово. Във връзка с Международния ден на ромите в ОУ "П.Волов" с.
Тодор Икономово поставихме табло с материали за значението и историята на отбелязването
му.Участниците в клуба "Фолклор на етносите" проведоха сбирка на 8 април 2013г. Те имаха изява и на
28.03 2013 г. в празника на І клас "Аз съм грамотен".

Независимо от етнос, цвят на кожата, вероизповедание и майчин език Център „Амалипе” успя да
обедини много хора, млади и големи. А те, заедно казаха: „Слънцето свети еднакво за всички” в
седмицата, посветена на 8 април- Международния ден на ромите.

