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▪

C2 short-term exchange of pupils- Art for all in Bulgaria



▪ В понеделник посрещнахме гостите в 
нашето училище. Бяхме подготвили клип с 
химните на държавите участници в проекта, 
а като комплимент към тях имаше снимки 
от родните им градове. 
https://youtu.be/M2XLzt1Fy0Q

▪ Спазихме традицията и като добри 
домакини им предложихме традиционен 
български хляб.

▪ След като госпожа Палдъмова поздрави 
гостите се отправихме на разходка из 
училището.

▪ А следобеда посветихме на нашата столица. 
Разходката из централната част на София 
впечатли чужденците и те изявиха желание 
да дойдат отново, за да се насладят на града 
ни. 

https://youtu.be/M2XLzt1Fy0Q


▪ Вторият ден от домакинството премина 
едната половина в път, а другата в работа. За 
да покажем обектите, които сме избрали 
пътувахме до Югозападна България и по-
точно в местността Градище, близо до град 
Гоце Делчев. Разбира се, че не пропуснахме да 
се похвалим с манастирите ни. 



Посещението на 
Тракийското светилище 
“Градище“ остави без 
дъх гостите ни. Те 
станаха свидетели на 
пречистващ ритуал и 
поставиха 
въображението си на 
изпитание, като 
опитваха да познаят 
формите на скалите. А 
вечерта се насладихме 
на – „Песни и танци на 
народите“  



Третият ден от 
домакинството започна с 
обучение на който 
показахме колко 
достъпни са обектите от 
културното ни 
наследство.

След това, малко преди да 
се отправим на път към 
София, посетихме 
Регионалния исторически 
музей в Гоце Делчев. 
Сградата е паметник на 
културата и не е 
променяна от 
построяването й. 



В четвъртък се отдадохме на 
работа. Основният акцент в 
заниманията ни бе да оценим 
колко достъпни е изкуството в 
България.

Имахме и много интересни гости. 
Момиче – Ния Якимова, което е 
родено глухонямо, но независимо 
от трудностите създава изкуство, 
което принтира на шалове. 

Професор-доктор Велимир Велев 
ни показа как създава театър с 
незрящи.

А следобедът премина в един по-
различен поглед към изкуството. 
Децата рисуваха, багриха шалчета 
и готвиха- традиционна 
българска баница.



Е, последният ден дойде! 
Беше много емоционално. 
Посветихме деня на 
разходка из музеи и 
църкви. Представихме и 
един друг тип изкуство –
пазаруването. .


