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 Бележка на редактора 

 Август би трябвало да е топъл и 

спокоен месец, време за отпуски и 

ваканции.  

 На 8-ми беше концертът на 

канадската група Green Sky Project или 

“Зелено небе”. Музикантите, 

внимателно подбрани от ръководителя 

им Антон Апостолов, са не само добри 

изпълнители, но и композитори. 

Изпълненията им бяха приети от 

публиката с въодушевление. Четете 

повече на страница 5. 

 11-ти август ще се запомни като деня, в който пълноводните улици в Метро 

Детройт причиниха щети на домовете и автомобилите за милиони долари. Сред 

потършевшите бяха и наши сънародници. Според статистически данни, валеж от 6 

инча или 15 сантиментра за едно денонощие се случва веднъж на 500 години! След 

студената и снежна зима, жителите на Метро Детройт преживяха и катострофалното 

наводнение. Българската телевизия в Чикаго излъчи репортажи за наводненията в 

Детройт, които може гледате в новините от 12 и 18 август на www.BITelevision.com. 

 На 6 септември е българският пикник, организиран от Българския културен 

център. И тази година мястото е същотото – сенчестият Raintree park в Трой (виж 

страница 6). Предвидени са спортни срещи и игри за малки и големи. Ще се предлага 

скара и сладкиши за закупуване. За доброто настроение на гостите ще има българска 

народна музика в изпълнение на трио «Веселба». Тримата американци Брус, Нан и 

Крис подготвят нови, популярни български песни, с които да зарадват 

присъстващите.  

 На 13 септември ще започне учебната година за децата от училище 

«България» във филиал Трой, а в Плимут откриването е на 14 септември от 9:30 

часа. Българският културен център е поръчал нови учебници, специално за ученици, 

изучаващи български език в чужбина. За подробности, вижте страница 8.   

 Ако имате въпроси, искате да пуснете обява или поздравите някого, пишете ни 

на емейл info@BulgariansinDetroit.com.  

 

Даниела Начева          

 

Гостите на концерта на Green Sky Project опитват 

домашни баници и питки 
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Избори за народни представители   

Уважаеми Дами и Господа, 

Информираме Ви, че българските граждани, живеещи зад 

граница, които желаят да гласуват в предстоящите на  

5 октомври избори за Народно събрание, могат да 

подадат заявление по електронен път. Срокът за това, 

както и за подаването на заявлението лично в 

съответното дипломатическо или консулско представителство или чрез изпращане по пощата,  

e 9 септември 2014 г. Електронното заявление се подава чрез официалната интернет-страница на 

Централната избирателна комисия на адрес: http://www.cik.bg/foreign_register_pi2014. 

 В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта 

или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. 

Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В 

заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да 

бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК. 

На сайта на ЦИК може да се направи и справка – по ЕГН (http://www.cik.bg/foreign_check_pi2014?

check) или по страна (http://www.cik.bg/foreign_registered_pi2014), дали подаденото от вас 

заявление е потвърдено. 

                                        ВАЖНО!!! 

 На въпроса “Място за гласуване” изберете държава: САЩ, място: Детройт  
  

 В Детройт ще бъде отворена секция при наличие на не по-малко от  

40 избиратели, заявили желание да гласуват.  

Срокът за подаване на заявления е 9 септември 2014 г. 

 Изборната секция ще бъде в Балканския център в Трой с адрес:  
    1451 Е. Big Beaver, Troy 48083 
 

С уважение, 

  
 

Генерално    консулство    на    Република    България    в    Чикаго        

Consulate General of Bulgaria in ChicagoConsulate General of Bulgaria in ChicagoConsulate General of Bulgaria in ChicagoConsulate General of Bulgaria in Chicago    

737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, IL 60611737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, IL 60611737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, IL 60611737 N. Michigan Ave, Suite 2105, Chicago, IL 60611----6647664766476647    

Telephone: (312)867Telephone: (312)867Telephone: (312)867Telephone: (312)867----1904190419041904     Fax: (312)867 Fax: (312)867 Fax: (312)867 Fax: (312)867----1906190619061906    

EEEE----mail:mail:mail:mail:        consulate.chicago@mfa.bgconsulate.chicago@mfa.bgconsulate.chicago@mfa.bgconsulate.chicago@mfa.bg    

www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3        
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Зеленчукова градина в Ливония 

 Градината е обществена. 

Бях много щастлива че я 

открихме. Толкова много исках да 

имам градинка. Е, не е тази от 

мечтите ми, но засега и на това 

съм доволна. Намира се в 

Greenmead Historical Park,Livonia. 

В началото на  пролетта започва 

записването на желаещите да 

обработват градинки, а те са 

доста.Предимно желаещи да 

отглеждат "organic" 

зеленчуци.Обменях информация 

със съседите по градина и 

прекарах доста време в търсене 

на отговори в интернет. Aз като 

начинаеща (за пръв път 

отглеждам зеленчуци) много се 

постарах. Направих си план в "Old time almanac", купих разсад от различни сортове домати и 

чушки, защото не знаех кои ще ни харесат. Даже пропътувах поне 60 мили в едната посока до 

фермата, в която продаваха разсад от български чушки и домати. Собственичката на този малък 

разсадник (http://www.michiganheirlooms.com/) Karen беше много любезна и даваше съвети и 

информация на начинаещи градинари като мен. Всичко беше разпродадено за един ден. И така 

започна се с копането и борбата с бурените. В началото имах помощници. Дъщеря ми Михаела 

беше отгововорник по поливането, а приятелят й Shawn даваше съвети как трябва да се посадят 

доматите (а той знае по-малко и от мен). Напоследък са ме оставили сама да се справям. Работата 

по градинката е много, но е толкова 

хубаво като откъснеш плодовете на своя 

труд. Отгледахме магданоз, босилек, 

мента, риган, чубрица, тиквички, 

краставици, чушки и домати. Колежките, 

които почти всеки ден си хапват пресни 

зеленчуци, казват, че са много вкусни. 

Желанието ми е и следващата година 

също да имам градина и се надявам да се 

справя още по-добре.  

Дичка Димитрова 
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Космополитната музика на Green Sky Project 

 “Уникална, нeвероятна, 

изумителна” – така беше 

определена музиката на група 

Green Sky Project, които изнесоха 

концерт в Детройт. Това е 

канадска група от Торонто, чийто 

ръководител е Антон Апостолов. 

Нашият сънародник е събрал 

професионалисти от пет държави, 

които свирят на различни 

инструменти: перкусионистката е 

от Иран, пианистката от Корея, 

момчето на тамбура е от Полша и 

момчето, което свири на бансури 

е от Индия.  

Това е първото им турне в 

Америка и е по покана на 

Българския културен център в Детройт. Служителят на границата трудно повярвал, че 

музиката е обединила хора от четири различни континента и в колата им има 15 

инструмента!  

 Изпълненията обединяват фолк, класическа музика и джаз в едно. Музикантите 

използват Балканска, иранска и индийска традиционна музика като основни източници на 

вдъхновение. Ритъмът, мелодичните линии и интонацията, които често се срещат в 

българската музика, са представени от Green Sky Project в един по-съвременен контекст. 

Групата има две награди от Канадскoто Министерство на културата за оригинални 

композиции.  

В Детройт бяха преставени парчета от новият им албум “Звезда в буркан”, както и от 

предишния “Балкания след дъжд”. Специално за българите в публиката беше изпълнена 

пиринската песен “Пуста младост”. Според Петър Барбов, един от присъстващите на 

концерта “Това беше една космополитна музика. Хора събрани от различни култури. 

Комбинацията беше уникална. Абсолютна наслада. Нещо уникално, различно. На моменти, 

сякаш всеки свиреше музиката от неговата култура, обаче звучеше като едно цяло. Точно 

това беше уникално. Голяма симбиоза.”     

Неповторимата вечер започна и завърши с почерпка с вкусни баници и български 

вина. Гостите разгледаха експозиция от традиционни сувенири и книги за 

забележителностите на България и си пожелаха нови срещи с талантливите музиканти от 

международната група Green Sky Project. 

 

Даниела Начева       
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Поkана за пикник на 6 септември 

Заповядайте на годишния пикник, организиран от 

Българския културен център в Детройт 

 на 6 септември (събота)  

От 4:00 до 10:00 вечерта  

 Raintree Park, Troy  (17 mile and John R.)  

Паркът предлага две игрални площадки за децата.    

Спортни игри (футбол за възрастни и деца, плажен волейбол, народна топка)

състезания (дърпане на въже, скачане с чували) 

томбола, награди, български сувенири 

много музика и народни танци 

Специален гост: трио «Веселба»  

в състав Брус Сеган - гъдулка, Крис Риц  - кавал и Нан Нелсон - тамбура 

Ще се предлагат бира, безалкохолни напитки и храна за закупуване.  

Ще се приемат заявки за регистрация на ученици в училище "България".  

Можете да подкрепите училището като донесете домашно приготвени баници и 

сладкиши, които ще се продават.  

Не забравяйте българските тениски и шапки. 

 

 

Турнирът по футбол за мъже започва в 14:00 часа на 

поляната в парка. Таксата за участие е $10. Събраните 

средства ще бъдат  дарени на училище «България».  

За записване: Иван 248-705-9551 

Велеслав: 586-219-8710 
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 Консулски ден в Детройт на 1 ноември 

 За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се проведе изнесен 

консулски ден на 1 ноември 2014 г. (събота) на адрес Balkan American 
Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083)  

Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в 
които да бъдат посочени: трите имена и вида на услугата, която ги 
интересува. Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit 
Consular Days. 

 Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%. 

Приемат се плащания само в брой или money order. 

 На всички регистрирани ще бъде изпращан график и час, за който са 

предвидени за обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място.  

 

Simeon S. StoilovSimeon S. StoilovSimeon S. StoilovSimeon S. Stoilov    

Consul GeneralConsul GeneralConsul GeneralConsul General    

    

    

    

    

    

Consulate General of the Republic of BulgariaConsulate General of the Republic of BulgariaConsulate General of the Republic of BulgariaConsulate General of the Republic of Bulgaria 

737 N. Michigan Ave, Suite 2105,737 N. Michigan Ave, Suite 2105,737 N. Michigan Ave, Suite 2105,737 N. Michigan Ave, Suite 2105, 

Chicago, Il 60611Chicago, Il 60611Chicago, Il 60611Chicago, Il 60611 

     

+ 1 312 867 1905+ 1 312 867 1905+ 1 312 867 1905+ 1 312 867 1905    

     

Simeon.Stoilov@mfa.bgSimeon.Stoilov@mfa.bgSimeon.Stoilov@mfa.bgSimeon.Stoilov@mfa.bg    

www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3www.mfa.bg/embassies/usagc3    

www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicagowww.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicagowww.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicagowww.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago    
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Специалист на ваша страна 

Хайде на българско училище 

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com 

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. Автор 
на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси на 
съдебната система и върховенството на закона. Учредител  и председател на  Гражданска 
инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-успешните съдебни дела 
в България срещу незаконните такси, както и множество колективни искове на засегнати 
граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми по правни и политически въпроси. 

Скъпи сънародници, 

За поредна година през месец септември ще отвори врати училище 

"България"към Българския културен център в Детройт. Основната му 

цел е съхраняване на българския език, традиции и култура. 

Училището предоставя възможност на децата за изучаване на 

български език, литература, история, география на България, 

народни песни и танци и е лицензирано от Министерството на 

образованието и науката. 

Ще се приемат деца за предучилищна група (навършващи  5 години 

през учебната 2014/2015 година), ученици в първи, втори, трети клас 

и четвърти клас. Групите ще бъдат сформирани след като се обработят постъпилите заявления.  

Моля да ни изпратите формите за регистрация  ( Заявление , PHOTO RELEASE FORM ) на емейл 

адрес : school.bulgaria@bulgariansindetroit.com   

Първият учебен ден ще бъде на 13 септември от 9:30 в Трой и 

 на 14 септември от 9:30 в Плимут.  
 

За информация пишете на school.bulgaria@bulgariansindetroit.com  или се обадите на 586-219-

8710.   

  

Велеслав Начев, Председател на Българския културен център в Детройт  
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Книга “Бележити Пловдивчани” 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,  

Академично издателство „ТАЛАНТ” към Висшето училище по агробизнес и развитие на 

регионите /ВУАРР/ - Пловдив, си е поставило амбициозната задача да състави и издаде сборник със 

заглавие „БЕЛЕЖИТИ ПЛОВДИВЧАНИ”.  

ЗАЩО ГО ПРАВИМ 

Мотивите ни да предприемем такава активност са продиктувани от желанието да дадем  

повече гласност и да засвидетелстваме уважение и почит към делото на онези личности, които са 

отдали живота си за развитието и просперитета на нашия вековен и уникален град, към онези наши 

съвременници, които и в момента активно работят, посвещавайки талант, сили, труд, знания и опит 

на Пловдив или които с работата си и със своите лични постижения са прославили града ни в 

България и по света.       

България е доказала, че е силна със своята култура, с таланта, трудолюбието и интелекта на 

своя народ. И в най-тежките години страната ни се е съхранила, защото е била държава на духа. С 

примера на тези бележити пловдивчани, с техните споделени успехи, ние бихме искали да разкажем 

за този дух, за да се опитаме да запазим в сърцата си стремежа на българина към духовност, знания и 

просперитет, да съхраним своята уникалност и да я предадем на децата си.   

КНИГАТА 

В сборника ще бъде поместена информация – биографичен текст и снимков материал за 

бележити личности, които са родени в Пловдив или за хора, които са прекарали съзнателния си 

живот в нашия град. Те могат да бъдат представители на всички сфери – образование, наука, култура, 

спорт, здравеопазване, политика, бизнес, както и на всички други области от обществения и 

стопанския ни живот, без ограничение. 

В книгата ще има специален раздел за доказали се в чужбина наши съграждани, за които в 

родината ни се знае по-малко; за личности, които прославят България по света. 

Изданието ще бъде луксозно, представително с акцент върху заслугите на бележитите 

пловдивчани, допринесли за просперитета в духовния и материалния свят – всеки в своята си сфера 

на дейност. 

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ 

Изпратете на e-mail:   bel_pd@uard.bg  следната информация: 

Кратка  биография – своя /ако внасяте за себе си/ или на личността, която предлагате за включване 

в книгата; 

Персонална снимка, на която трябва да бъдат написани: 

трите имена на обратната страна на снимката, ако информацията е на хартиен носител и изпращате 

предложението си под формата на традиционно писмо; 

напишете името си на файла със снимката, който ще изпратите на електронната ни поща 

/пример: pepa nikolova.jpg/, в случай, че подавате предложението по електронен път; 

Напишете задължително в писмото си координати за обратна връзка с предлагащия. 
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Книга “Бележити Пловдивчани” 

КАКВО СЛЕДВА 

Авторитетно жури, съставено от представители на всички сфери от обществения живот, ще разгледа 

внесените предложения, с цел да бъде гарантирано, че в изданието няма да попаднат случайни, 

недобронамерени или накърняващи човешкото достойнство материали.  

Всички одобрени  ще бъдат уведомени и ще бъдат включени в изданието, според желанието си с 

представяне, както следва: Цената на модул с площ от 72 кв.см /снимка и текст/ е 50 лева; За повече 

модули  таксата се изчислява пропорционално. 

 Очакваме Вашите предложения за личности – БЕЛЕЖИТИ ПЛОВДИВЧАНИ от 

сектора, в който имате компетенции.         

ОТ РЕКТОРАТА 

 

 гр. Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78 

тел. (032) 960 360, тел. / факс (032) 960 406 

е-mail: uard@uard.bg; e-mail:secretary@uard.bg 

http://www.uard.bg 

 Преживяването на турнира по тенис в 

Синсинати, щата Охайо беше неверятно. 

Успяхме да се видим с нашите най-добри 

тенисисти Григор Димитров и Цветана 

Пиронкова. Аз ги познавам от деца и да ги 

видя сега като преуспели тенисисти ме кара 

да се чуствам горд, че съм българин. Макар и 

за малко успях да поговоря с тях и да си 

направим снимки за спомен. Те са прекрастни 

хора - даваха автографи и правеха снимки със своите фенове. Това е един 

прекрасен турнир, който всеки любител на тениса може да посети, да види и се 

срещне със световно известни тенисисти. Преживяването е неверятно! Времето 

прекарно там мина неусетно, изпълнено с адреналин и прекрасни емоции, които 

няма да забравя никога. 

Никола Николов, треньор по тенис 

Турнирът по тенис в Синсинати с българско участие 
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Кина Къдрева е автор на електронната книга „ ЗА 
АЗБУКАТА ИЛИ ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ 
ХОД”( „Учителско дело „бр.1 от 2005г.,„Литературен 
свят”2008 г.)  в която първа доказва, че КИРИЛИЦАТА е 
създадена от Св. Кирил, аргументира причините за 
канонизирането и освещаването на българската азбука 
и писмеността на български език, както и 
предпоставките и същността на Моравската мисия на 
Двамата братя като българска мисия всред западните 
и южните славяни. Тя е автор на академичните 
издания „ ДЕЦАТА И НИЕ ИЛИ ИЗКУСТВОТО ДА СИ 
РОДИТЕЛ”(изд.”Марин Дринов», 
2006г.),”ВЪЛШЕБНАТА ПРИЗМА” - за реалното, 
приказното, фантастичното, вълшебното,детската 
литература и детето през 21 век (изд. „Марин Дринов”, 
2011г), „ЗА ФЕНОМЕНА ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО” - за 
свръх същността на художествената литература и 
творчество. (изд „Марин Дринов”, 2012г.), на книгата 
„ОТВЪД МИТА ЗА ПИСАТЕЛИТЕ”(изд. „Балтика”, 
2009г.), на афористичната книга „ЗМЕЙ ПОД ПУХЕНА 
ВЪЗГЛАВНИЦА”(изд. „Земя-93”, 1997г) На романите 
„ЛИТУРГИЯ ЗА УСМИВКА” и „ТЪМНОТО”( изд.”Захари 

Стоянов”, 2000г.), на книгата с поезия „ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ”(изд. „АБ”, 2007г.), на 
любопитната книга”КОГАТО ЦАРЕВО БЕШЕ ВАСИЛРИЕКО” 2013 г. и на емблематични книги 
със съвременни приказки, за които през 2011г. й бе присъдена Националната награда 
„Константин Константинов” за цялостен принос в  детската литература . През 1994г. Кина 
Къдрева е удостоена от Международния съвет за детска и младежка книга към ЮНЕСКО с 
изключително високия АНДЕРСЕНОВ ДИПЛОМ и името й е вписано в Почетния списък на 
най-добрите автори за деца и млади хора на планетата. През 2014 г. Кина Къдрева получи 
луксозния държавен знак ЗЛАТЕН ВЕК- копие на печата на цар Симеон, за големи заслуги 
към българската култура.  
     Повече за Кина Къдрева може да намерите на интернет страницата  www.kinakadreva.com. 
 

Кога и как се зароди интересът Ви към писането за деца? 

Израснах всред книги и бях запленена от прекрасните вечни книги и чудесните текстове на 

старите български детски песни, които ми пееха и с които ме приспиваха. Те формираха 

виждането ми за света - на това да откривам реалното в приказното и приказното в реалното с 

красотата и смисъла му. Сигурно това е ставало с участието на моите родители, защото те са 

първите и решаващи фактори за формирането на интересите и света на детето. Бях като много от 

съвременните деца „апартаментно дете”, отдалечено от природата и фолклорните традиции, от 

волността на детските игри, но  в един свят с широки научни и обществени интереси и 

преклонение към развиващите се технологии, в които баща ми виждаше щастливото бъдеще на 

света. Родителите ми не ме отглеждаха „между другото”. Имаха познания, възгледи и отношение 

към възпитанието. Да отиваме в книжарниците на родния ми град Бургас след всяко получаване 

на заплатата на баща ми, да ми купуват не какви да е, а книги от златния фонд на световната 
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детска литература и фолклор, да  четем до самозабрава приказки, да ми се обяснява всичко, за 

което у мене възникват въпроси и сама  да си измислям приказки, за да се забавлявам, стана част от 

детския ми свят. Още тогава видях, че всяко нещо крие приказка в себе си и от всичко става 

приказка, стига да я откриеш. Беше ми интересно да намирам приказките скрити в простите 

заобикалящи ме неща и предмети. Така че първо открих приказката като страна и съдържание на 

света, а по-късно със съзряването си разбрах, че тя през целия човешки път е правила детето 

ЧОВЕК. Че тя е „ вълшебният инструмент”, ” ВЪЛШЕБНАТА ПРИЗМА”, на ФЕНОМЕНА ХУДОЖЕСТВЕНО 

СЛОВО да отключи у детето мисловността и да изгради човечността, да  предаде най-важното от 

човешкия опит, и най-главното в него - НОРМИТЕ НА ЧОВЕЧНОСТТА като задължително условие 

във ВЕЧНИЯ ПОЛЕТ  към успеха и щастието. И се влюбих в приказката като жанр, като най-важното, 

необходимото и достъпното в разговора с децата в техния път през времето, което не е в 

средновековното магьосничество, а в предизвикателствата на разгръщащата възможностите си 

епоха, в която всред бума на технологиите, най-важното остава човек да запази човешката си 

хуманна и нравствена същност.    

 Как според Вас приказката стимулира детската фантазия? 

  Приказката е вълшебникът с ключа за отключването на фантазията на детето. Но най-напред трябва 

да си зададем въпроса защо е толкова важно да се развие фантазията на детето. И защо точно на детето. - Не 

за да бъде просто забавлявано. А защото в ранната  възраст на детството стимулирането-събуждането, 

провокирането и развитието на детската фантазия е нещо изключително важно за умственото, духовното и 

интелектуално изграждане на детето. През нея – през събудената с приказките фантазия, става 

активирането на  втората сигнална система, която е определящата за човека и човешките способности, и е 

основа за изграждането на човешкото съзнание. Ако думите на проговорилото дете изясняват конкретното 

в малкия му свят, ако стават основа за разбирането на простите неща около него и го правят все по-

комуникативно, приказките, в пътя от малките и опростени  приказчици до голямата  вълшебна приказка 

събуждат  въображението на детето за възприемане както на невидимото за окото му, така и за непознатото, 

за да разширят съзнанието му, да провокират мисловността и да въведат детето в сложността на човешкия 

свят, на човешките отношения и на живота. В тая посока приказката е най-доброто изпитано средство. Тя е и 

най-непосредствената  и завладяваща  форма за въвеждането на детето, което е без житейски опит, в чудото 

на живота. За осъзнаването и разбирането от най-простите до най-сложните неща в заобикалящия го свят, 

които през събудената му собствена фантазия оживяват във въображението му, за да ги опознае, разбере и 

осмисли. Така те се превръщат в част от неговия личен свят и житейски опит. Затова развитието на 

фантазията на детето е нещо много важно и има много страни. Те далече не се  изчерпва с фантастичното, 

което е само част от богатството на приказките с безценните уроци за живота, които детето постъпателно 

според възрастта си получава чрез тях. 

Променила ли се е същността на детската литература с годините? С какво е по-различна 
съвременната детска литература според Вас? 

Откакто свят светува и има човешко присъствие, детето е израствало с приказките на своята 

общност, а в тях са главните послания за човека и живота, които в основата си са единни за цялото 

човечество. За това вече споменах при отговора на предишния въпрос. В класическата древност на 

елинската култура, след пригаждането на финикийската азбучна система към елинския език, което 

продължава столетия, и с възникването и разцвета на т.н. старогръцка литература, театър и философски 

школи, не са известни книги писани специално за деца. Но когато през Vв пр..н. е. диктаторът Пизистрат е 

заточен в Тракия, той събира и подрежда приписваните на Омир ИЛИАДА и ОДИСЕЯ, създадени в VІІв.пр.н.е 

с песни за Троянската война, станала през ХІІІв.пр.н.е. Кой е Омир и до днес се спори, а ролята на Пизистрат 

за появата на тия произведения и до днес се премълчава, но се знае, че Илиадата става помагало за 
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ограмотяване на децата от аристокрацията на древна Атина и Елада. В по-късните християнски 

времена за обучение на деца се ползва Библията. Това, разбира се, не са детски книги, но ония, 

които се обучават по тях, се докосват до голяма поезия, митология и история, до вълнуващи 

събития  и мъдрост. До идеи за божествеността на света и живота. И 

това заедно с математиката, геометрията, философията, астрономията 

и др. науки, създава културната основа на развитието на европейския 

свят. За детска литература и книги написани специално за деца можем 

да говорим едва след  ХVІІ в., когато Шарл Перо - посредствен 

журналист и късен баща, влюбен в сина си, му разказва народни 

приказки, които детето допълва с фантазията си, като измисля 

мускетарски ботуши на котарака. Когато детето става на 11години, 

Шарл Перо решава да му подари за рожденния ден приказките, които 

му е разказвал в ранното детство. Така през 1697г. се появяват тия 

чаровно преразказани народни приказки, които децата с удоволствие 

четат и до днес. Втори големи разказвачи на народни приказки са 

Братята Якоб и Вилхелм Грим. Тяхната първа книга със записани 

немски домашни приказки излиза през 1812г. Начало на съврементната авторска приказка слага 

ненадминатият и до днес Ханс Кристиан Андерсен(1805-1875г). Така че историята на съвременната 

детска книга не е много голяма. С бума на образователното дело, за баща на което се приема татко 

Песталоци (1746-1827г.) и педагогическите идеи на Жан Жак Русо, в които има много, от което да се 

поучим и днес, педагози започват да използват приказката за учебните си цели, като прагматизират 

и стесняват същността й. И започва една мода за издания на педагогизирани поучителни приказки 

и книги за деца, които деформират, принизяват и стесняват детската литература, минимализират я 

и я затварят в един тесен, насилен и измислен и пригоден  за педагогическите им цели свят - 

тенденция, която съществува и до днес, и която няма нищо общо с така важната и необходима 

прекрасна детска книга. Тая литература, адресирана и писана специално за деца и заляла 

учебникарството, няма стойността и силата на фолклорната приказка и на пълноценните и 

прекрасни литературни произведения за деца, създавани от талантливи и мъдри писатели. Тя не е 

в състояние да изпълни ролята на феномена художествено слово, чийто образец е народната 

приказка. Подражателството на народната приказка и на приказките на Андерсен само затлачват 

литературата за деца, защото са безкрили като всяко подражателство, и малкото добри образци не 

отиват по-далече от Андерсен. Съвсем естествено книги писани за възрастни като РОБИНЗОН 

КРУЗО” и дори икономическото произведение на Суифт с историята на Гъливер стават любимо 

четиво за децата и влизат във фонда на детската литература. Чак в края на ХІХ и началото на ХХ в се 

появяват някои прекрасни произведения за деца като „ПИНОКИО” и „АЛИСА”, а в следващият 

период литературата за деца се обогатява с толкова вълнуващи и силни произведения, създадени 

от забележителни автори, че определено можем да говорим за златен период в детската 

литература. Дикенс! Марк Твен! Киплинг!Александър Грин, Александър Беляев, Ерих Кеснер! Джани 

Родари! Астрид Лингрен, Михаел Енде!.Не, не могат да се изброят! Тия книги и сега са в основния 

фонд на детската литература. 

НО ТОВА БЕШЕ „ДО ВЧЕРА”! До обезценяването на книгата като духовен и културен феномен 

и превръщането й в търговска стока на масовата култура! Днес пазарът е залян от лъскаво 

издадени книги и книжлета на универсалната посредственост, по-скоро книги-игри с примамката 

за едно и друго обучение и полезност, както и адаптации на популярните народни и авторски 

приказки, зад познатите заглавия на които се крият не произведенията, а „обезкостеното им”, 
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Да се запознаем с писателката Кина Къдрева 

съкратено и пригодено съдържание, което не може да окаже онова вълнуващо и извисяващо 

детето въздействие. Към това се прибавят и наплодилите се автори на детски книги, които се 

надпреварват в празни измишльотини на скълъпени „детски” истории с уличен и холивудски 

привкус, внушавайки празноглавието като модел на живота.  

Трудно е днес да се ориентираш на пазарищата за книги за деца. Родителите търсят 

познатите им класически приказки и автори, но не знаят, че в търговската издателска пандемия 

класическите и автентични текстове са обработени, адаптирани, подменени, съкратени и 

обезкостени и децата им няма как да бъдат огрени от красотата и 

мъдростта, която оригиналите носят. 

 Има ли ефективна рецепта едно нечетящо дете да се 
„превърне” в четящо? Кои са „магьосниците” в тая изключително 
важна „магия”. 

  Първо, Колкото и да е важна книгата за духовното и културно 

израстване на детето, не е важно детето да чете, а КАКВО ЧЕТЕ и КАКВО 

РАЗБИРА ОТ ПРОЧЕТЕНЕТО. 

Второ, ако не сме му чели още от най-ранното му детство, не сме го запленили с най-

хубавите детски песнички и стихчета, каквито в българската ни литература от началото на ХХ.век 

има, ако книгата не е за него нещо привлекателно и безкрайно интересно, ако по-скоро е играчка 

за забава  или предмет за досадно обучение в НЕЩО, на което сме искали да го научим, как като 

тръгне на училище и се ограмоти и като му кажете „ЧЕТИ!” и „ТРЯБВА ДА ЧЕТЕШ!” ще чете. Това е 

насилие, на което то естествено ще отреагира с нежелание... 

 За това как да подходим към детето, за да създадем у него не само интерес към книгата сама 

за себе си, а  да превърнем книгата в път за мисловното , емоционално, познавателно и  духовно 

развитие на детето и тя да стане негова вътрешна необходимост, желана, търсена и предпочитана, 

пиша доста подробно в книгата си „ДЕЦАТА И НИЕ”.  

 Има други форми за привличане на децата към стойностната книга, защото само тя е 

полезна и необходима, а не четенето въобще. И това е пак запленяването на детето от хубавата 

книга, което става през домашното и училищно четене (не със задължението да чете или с 

мърморене на прочетеното под носа от учителя и родителя, а с акцентувано т.н. художествено 

четене), което да увлече детето. След като е открило за себе си книгата като нещо привличащо го и 

неподменимо, няма нужда назидателно да му казваме „ЧЕТИ!”. Дори ще искаме да го ограничим в 

четенето, за да поиграе на въздух, да помогне в къщи, а и да си подготви уроците..  

Друг път е, когато нечетящото, но вече грамотно дете, попадне на такава книга, която да го 

увлече и заплени. 

А книги, които да увлекат и събудят желанието на детето да чете, има. Те не са КНИГИТЕ 

ВЪОБЩЕ! Четенето на книги ВЪОБЩЕ - НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ! Детето има нужда само от оня набор от 

прекрасни книги, които ще изградят двореца на неговия духовен свят. Стига самите учители и 

родители да знаят как тия книги да стигнат до детето, а това не е с разпореждането „ЧЕТИ!” 
 

Спедва продължение 
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Реклама  

За читателите, които имат нужда от  нотариална заверка на 

документи, представяме информация на наши съграждани  

oт Метро Детройт, които могат да правят такива. 

 

 

Wixom 
Ирена Миланова 

(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

 
Waterford 

Димитрия Начева 

(248) 622-0774 

dnatcheva@yahoo.com 

Farmington Hills 
Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

 

Troy 
Бистра Макнев 

(248) 224-0619 

maknev@sbcglobal.net  

Нотариални заверки в Метро Детройт 

West Bloomfield 

Димитрина Колева 

dimitrinak@yahoo.co.uk  

7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322 

 Близък приятел в България има 

рожден ден. Не можеш да го 

посетиш, но много искаш да му 

поднесеш подарък. 

 

  Посетете www.DarExpress.net  
и направете Вашите близки  

по-щастливи сега! 

 

  Сайтът www.DarExpress.net е 

организиран функционално и лесен за 

ползване. Не се изисква регистрация, за 

да поръчаш. Плащането с кредитна 

карта VISA и Мaster Card e лесно и 

сигурно. 
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Реклама 

 

Българската радиопрограма в Детройт може да се слуша всяка 

събота от 18:00 часа на интернет страницата 

www.balkanamericanmedia.com или на смарт телефон, като се 

инстралира безплатно приложението Tunein Radio и след това 

потърсите Balkan American Radio. Страницата на радиото на 

Фacebook е www.facebook.com/BulgarianRadioShowDetroit. 
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Реклама 

Ако имате болки във врата и гърба, заповядайте при нас: 

Miracle Physical Therapy and Chiropractic 

30500 Northwestern Hwy, Suite 316C 

Farmington Hills, MI 48334 

Работим с различни видове здравни застраховки.  

                Имаме планове и за клиенти без застраховка.  

Ако сте претърпели пътно-транспортно произшествие, 

приемаме и  автомобилни застраховки.   За повече информация, позвънете сега! 

(248) 539 - 8781 

Говорим български и руски език! 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

• Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит   

• Безплатна консултация 

• Офисът работи в събота и в неделя 

• Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак 

• Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите. 

• Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове 

• Изработка на зъбни протези за деца и възрастни 

 Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334 

 

 Много българи вече ходят при зъболекарите  Stutman (говорят руски)        

 Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300 
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Покана за руски фестивал в Ан Арбър 
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Обява за работа 

 Фирма за чистене на къщи и офиси 

има нужда от работник.  

 От понеделник до петък през деня с 

осигурен превоз от районите на Wixom.  

 Заинтересованите могат да звънят на 

телефон (586) 615-0042 Диана Томов   

Огромната пързалка на 

остров Belle Isle  

работи отново!  

Тя е поправена по 

инициатива на Michigan 

Department of Natural 

Resources.  

Пързалката ще бъде 

отворена всяка събота и 

неделя от 11:00 до 19:00 

часа до 2 септември 2014 г.  

Забавления на Bell Isle 

Цвета Тончева направи 

дарение на Българския 

културен център от 

красиви традиционни 

сувенири. Част от 

предметите ще бъдат 

изложени в Балканския 

център в Трой, а другите 

ще се използват при 

представяне на България 

на международни 

фестивали в Детройт.  

Дарение за Българския център в Детройт 
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Поздрав 

Искаме да споделим радостта си от 

едно щастливо събитие за нашата 

фамилия. Появи се ново слънчице 

Александър Христов Тончев.  

С него внуците ни стават трима. 

Родителите Ива и Христофор са 

много щастливи, ние също.  

С пожелание за дълъг и безоблачен 

живот.  

Дядо и баба  

Желчо и Цвета Тончеви  
  

Покана за 50 годишен юбилей на църквата в Диърборн 

 Македоно-българската 

православна църква „Свети Климент 

Охридски” в Диърборн (19600 Ford Rd, 

Dearborn, MI 48128) ви кани на 

тържествена вечеря на  

4 октомври (събота) от 18:00 часа 
по случай 50 годишнината от 
построяването на църквата. 

 За доброто настроение на гостите 

ще свири група "Off Beats ".  

Билети: $50 възрастни, $15 деца под 12 г. 

 Телефон за повече информация: Rosemarie Tricoff 248-380-8513 или 

info@stclementchurch.net. 

 На празника ще се отдаде внимание на Майк и Мариана Илич, които дариха  

3 милиона долара за ремонтиране на църквата и запазването й на сегашното място.    
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Реклама 

 

 Посетете България без да 

напускате Щатите!  
Менюто включва здравословна 

европейска и американска храна.  

С предварителна заявка можете да 

поръчате различчни български 

астия.  Насладете се на битова 

атмосфера с изискани алкохолни 

напитки и български вина!  

Само на час и половина от 

Детройт се намира  

Бистро "Наслада".   

Посетете страницата ни на Фейсбук: 

Naslada Bistro in Bowling Green, Оhio. 

Адресът е: Naslada Bistro,  

182 S. Main St., Downtown BG, OH 

С промо код  DETROIT  получавате 

10% отстъпка от всички 

абонаментни планове на 

www.neterra.tv 

 

www.neterra.tv за българска 

телезия в Америка 



 

 

Phone: 586-219-8710 

E-mail: info@bulgariansindetroit.com 

www.BulgariansInDetroit.com 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Антоанета Бейм, 

Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят 

отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук  

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 8, 2014 

 

$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING TV - RT, 

 bTV Action - RT 
16 Български Тв канала 27 Български тв канала и още нещо  

Продавам (или давам по наем) къща в Sterling Heights (16 mile § Ryan), 1,878 sq. 

ft., 3 спални, паркет, Thomasville кухня, патио с тухли, ябълково дърво, вишни и 

чардак с лози. 

www.zillow.com/homes/3542-marc-dr,-stelring-hts_rb/ 


