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 Бележка на редактора 

 Толкова много теми исках да спомена в тази бележка, обаче след като нямахме интернет 

цяла седмица редът съвсем се обърка.  

 В неделя, 21 септември е концертът на “Булгарика” в състав Донка Колева- певица, 

Николай Колев – гъдулка, Драгни Драгнев – тъпан, Васил Бебелеков – гайда. Вижте цялата обява 

за концерта “Хорото е вечно» на страница 3. 

 Даже и септември се изтъркули, а имах желанието да поздравя нашите читатели с 8-

годишнината от издаването на първия брой на “Българите в Детройт”. Благодаря на всички, които 

ни помагат с материали, реклама или добра дума. Благодаря и на тези, които не ни четат и трябва 

да научават новините от други и ни карат да продължаваме да работим с още повече енергия. На 

първа страница на сайта www.BulgariansinDetroit.com може да се поровите из архива на вестника, 

както и да видите изданията преди нашето: “Българите в Америка” и “Мати Болгария”. Възможно 

е търсене по име или ключова дума.   

 В началото на септември за пета поредна година българите в Детройт се събраха на 

пикник, организиран от Българския културен център. Четете коментарите на присъстващите на 

страница 6. 

 На 13 и 14 септември започнаха учебните занятия за децата от училище “България”. 

Новото тази година е, че има група за най-малките 3 и 4 годишните и техен ръководител е Мария 

Иванова. Не е късно да запишете и вашите деца. Посете първа страница на 

www.BulgariansinDetroit.com за повече информация.  

 На 5 октомври ще се проведат избори за парламентарни избори. В Детройт ще има секция 

и тя ще бъде отворена от 6:00 до 18:00 часа на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy MI 48083. Прочетете 

за кои партии може да гласувате на страница 4. 

С пожелание за топла и красива есен,   

Даниела Начева            

Учителският състав в Плимут и Велеслав Начев—председател на Българския център 
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Покана за концерт с народна музика 

Bulgarika's 2014 Tour presents “Horoto e Vechno” -  “The Dance is Eternal”.   
Sunday 21 September 2014, 7-10 pm  

P.L.A.V. Post 10, 11824 Joseph Campau (2nd floor), Hamtramck, MI 

$15 admission 

Vasil Bebelekov (gaida/bagpipe). Born in a small village in Bulgaria's Rhodope mountains, he was 

inspired to play gaida by his grandfather and began lessons at age 11. He has performed with the Trakia 

Ensemble and multiple bands and has recorded for Radio Sofia. He is now a visiting ethnomusicology 

professor at UCLA and continues to teach and perform worldwide.  

Donka Koleva (vocals). Donka is a native of Tuzha in Thrace, Bulgaria. She graduated from the Shiroka 

Luka school and performed for three years with the Sliven Ensemble. She was director of the Folk Song 

Chorus of Sopot, has been a soloist on Bulgarian National Radio and has been featured on numerous 

recordings. She is an accomplished impresario and has organized 12 national tours for the bands Kabile', 

Cherven Traktor, Bulgarika and the Kolev Family Ensemble. 

 Nikolay Kolev (gadulka/fiddle). Nikolay is a native of the Rose Valley village of Karavelovo and has 

been playing gadulka since age 10. In 1999 Nikolay was the first Bulgarian to be recognized by the Slavic 

Heritage Council of America for his outstanding musical contributions. 

Dragni Dragnev (tupan/drum, kaval/end-blown flute, gaida, keyboards). Dragni is a native of Varna. 

He joined a children's dance ensemble at age 7 then began studying gaida at age 12. After graduating 

from the Shiroka Luka school he attended the National Conservatory in Plovdiv. He continues to perform 

with major musical professionals like Petar Ralchev and Nikolay Doktorov. This is his first American tour. 
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Избори за народни представители   

 Българските граждани, желаещи да гласуват в 
деня на изборите за народни представители на 
Народно събрание на 5 октомври 2014 г., могат да 
упражнят това свое право на указаните адреси, 
незаивисмо от това, дали са или не са подали 
заявление за гласуване, съгласно чл. 16, ал (1) от ИК.   

  
Избирателната секция за Детройт ще бъде на адрес: 

1451 Е. Big Beaver, Troy MI 48083 

Balkan American Cultural Center 

6:00 до 18:00 часа  

Избирателите, гласуващи извън страната, е необходимо да представят паспорт, лична или 
военна карта. В случай че документите за самоличност са с изтекъл срок, трябва да се 
представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство 
на Република България, че е подадено заявление за издаването на нови. 
 
 Централната избирателна комисия (ЦИК) определени поредните номера на партиите 
и коалициите в бюлетините: 
 
1. Движение 21 
2. Българска социалдемокрация 
3. Български национален съюз - Нова демокрация[10] 
4. Новото време 
5. Обединена България 
6. Социалдемократическа партия 
7. Коалиция Реформаторски блок (ДСБ, СДС, ДБГ, БЗНС, НПСД, Българска нова 
демокрация, Християндемократическа партия на България)[11] 
8. Нова България 
9. ГЕРБ 
10. Общество за нова България 
11. Атака 
12. НДСВ 
13. Коалиция България без цензура (ББЦ, Гергьовден, Земеделски народен съюз, ЛИДЕР, 
Съюз на свободните демократи, Български демократичен съюз "Радикали", Партия на 
българските жени, Българска индустриално-аграрна партия)[12][13][14] 
14. Коалиция АБВ (АБВ, Българска партия либерали, Обединен блок на труда, ФАГО) 
15. Коалиция Левицата и Зелена партия (Българска левица, Зелена партия) 
16. Нова алтернатива 
17. Коалиция Десните (Български демократичен форум, Синьо единство, Единна народна 
партия) 
18. ДПС 
19. Глас народен 
20. Партия на зелените 
21. Нова сила 
22. Коалиция БСП лява България (БСП, Български социалдемократи, Движение за 

социален хуманизъм, Европейска сигурност и интеграция, Комунистическа партия на 
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Избори за народни представители 

България, Земеделски съюз Александър Стамболийски, Нова зора, Евророма, 
Социалдемократи, Партия на българските комунисти, Екогласност, Обединена 
социалдемокрация, Съюз на комунистите в България) 

23. Зелените 
24. Коалиция Патриотичен фронт (НФСБ, ВМРО-БНД) 
25. Република БГ 
 
 Гласува се с хартиена бюлетина. В 500 секции на 10 изборни района 
експериментално се въвежда и машинно гласуване. Изборите се произвеждат по 
пропорционална система с регистирани в многомандатни изборни райони кандидатски 
листи на партии и коалиции или инициативни комитети. Избирателят гласува, като постави 
с пишещ със син цвят химикал знак "X" или "V" в квадратчето с номера на избраната от него 
партия, коалиция или инициативен комитет. Ако желае, може да отбележи със знак "X" или 
"V" и едно предпочитание (преференция) за кандидат в избраната от него кандидатската 
листа, като по този начин дава свое подреждане на кандидатите в нея. Когато избирателят 
не е отбелязал предпочитание, зачита се предпочитание за кандидата, посочен на първо 
място в листата. Предпочитанията за отделните кандидати са валидни ако броят на 
гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7% от гласовете, подадени за 
кандидатската листа. В Народното събрание влизат партиите и коалициите, получили не 
по-малко от 4% от действителните гласове от страната и чужбина. 
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Пикникът в Детройт в снимки и коментари 

Благодарим на Българския Културен 

център, на спонсори и помощници, 

на всички, които организираха и 

помогнаха за поредния годишен 

пикник на българската общност в 

Детройт! Изкарахме един прекрасен 

следобед: срещнахме и 

поговорихме с много познати, 

послушахме хубава музика, 

насладихме се на вкусната скара и 

домашно приготвени коя от коя по–

вкусни питки, баници, сладки и 

какви ли не други лакомства. Нека има много такива срещи и събирания, 

където големите да се повеселят, а малките да се наиграят! 

Сем. Георгиеви 
 

 

Безкрайно съм щастлива, че България е жива в сърцата на нашите сънародници, 

които живеят далеч от Родината. 

Много съм благодарна на хората, които всяка година в началото на септември 

организират пикник на 

българите от Детройт и така 

създаваме една малка 

България. 

С голямо вълнение и със 

здравец в ръце отидохме на 

тържеството. Мойте внучки 

Ина и Лори видяха как 

българите умеем да се 

веселим и да сме задружни. 

И колкото повече срещи, 

толкова по-жив ще се съхрани 

българският дух. 

Нели Гюзлева 
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Пикникът в Детройт в снимки и коментари 

 Сред емигрантите в Метро 

Детройт няма много музиканти. Затова 

пък на петия годишен пикник, 

организиран от Българския културен 

център имаше шестима! Четирима 

бяха американци, които са се научили 

да свирят на инструментите гъдулка, 

кавал, тамбура и тъпан, заради 

любовта им към българската народна 

музика. Изненада ни и гъдулар от 

Габрово, гостуващ на американските 

си роднини. Малко преди да се 

стъмни, тъпана удари Ангел Дюлгеров, 

който обеща да свири и догодина. 

Пристъстващите подкрепиха американците и 

също запяха любимите “Море сокол пие”, 

“Лиляно моме”, “Бяла роза” и други наши 

популярни песни. Кръшни хора се виха до 

тъмно. За доброто настроение на всички на 

музикалната уредба неотлъчно беше Диджей 

Емо.    

 По традиция съборът започна с 

футболен турнир. Имаше четири отбора, които 

мериха сили на терените за купата на 

Българския културен център. Награда получи и 

футболистът с най-много голове  - Трой Гоцев. 

Организатор на турнира и неуморен помощник във 

всички дейности беше Иван Кръстев – бореца. 

Български кебапчета, вкусни салати, сладкиши, баници 

и питки бяха приготвени от цял отбор помагачи.  

 За Таня Недева и Атанаска Генчева, които 

работиха на масите с храна, това си беше работен ден. С 

усмивка, Наси сподели, че организацията е била много 

добра. Масата е била пълна с ядене и към 8 вечерта 

всичко е свършило.”  

 Иван Настев, гимнастик, който се изяви като 

вратар при футболните игри каза: ”Потенциала го 

имаме - футболисти, волейболисти, танцьори. Догодина 

сме пак тук."  След заслужена почивка, мъжете 

сформираха два отбора за плажен волейбол.      

 Никола Алексиев, който печеше скарата сподели, 

че “е хубаво да се събират българите, да се познават и 

поддръжат. Слуховете, че е добре да не срещаш 
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българи в чужбина, не са верни. Тук 

срещнах много приятели. Освен това 

можем да покажем, че сме една силна 

общност."  

 С весело настроение българите от 

Детройт изпратиха лятото и са готови за 

есента.  

Даниела Начева 
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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.  
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Адвокат на ваша страна 

Училище «България» започна занятия 

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. 

Училище "България"към Българския културен център в Детройт приема деца за предучилищна 

група (навършващи  5 години през учебната 2014/2015 година), първи, втори, трети и  

четвърти клас.   

За първи път и в двата филиала ще има група за най-малките 3 и 4 годишните.  

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. 

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

адрес : school.bulgaria@bulgariansindetroit.com   

Занятията са всяка събота от 9:30 до 1:30 часа в Трой на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy 48312  

и 

всяка неделя от 9:30 до 12:50 часа в Плимут в сградата на детската академия към 

"Seventh Day Adventist church" с адрес 15585 N Haggerty Rd, Plymouth MI 48170  

 

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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С вълнение за първия учебен ден в училище «България»  

 С националния флаг, 

менче с вода и училищен 

звънец започна първия учебен 

ден за децата в Детройт. 

Учителката Ваня Георгиева 

покани към учебните стаи 

учениците от филиал Плимут, 

родители, баби и гости с “Добре 

дошли и на добър час”. По стар 

обичай, учителките Мария 

Иванова и Калина Атанасова поднесоха питка с мед и сол. 

 Националният химн звуча и във филиала в Трой, където занятията ще се 

провеждат всяка събота. Учителката Митра Енчева сподели: “Вълнението е същото. 

То никога не се променя. Никога не става по-малко или по-различно. Започваме, 

защото знаем, че има една огромна причина да 

бъдем тук. Причината са тези безкрайно красиви 

деца, които говорят, пеят и танцуват, чувстват се 

българи и са много важна част от нашето бъдеще и 

бъдещето на България.”         

 Вече четвърта година занятия по български 

език и литература, роден край и народни танци и 

песни се предлагат в двата филиала на училището в 

Плимут и Трой. Петдесет деца се обучават по 

програми на Министерството на образованието и 

науката. За първи път ще има група от 3 и 4-годишни 

деца. Ръководител на групите в Трой и Плимут е 

Мария Иванова. И докато големите разказаха какво са правили през лятото, малките 

направиха първия си проект – картина с отпетване на ръчичките си.        

 Срещата с приятели е причината, заради която Стефани идва на училище. Нина 

иска да знае български език, за да се чувства добре, когато е в България и общува с 

връстниците си. На Полина и Ани най-много им харесват танците и песните, които 

учат. Каквато и да е причината, за децата на българските емигранти в Детройт 

предстои новата учебна година, далеч от родината, но с България в сърцето.       
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Детройт е обвявен за Welcoming city 

 Детройт се присъедини към националната 
инициатива "Градове и окръзи, които приветстват 
емигранти" като част от организацията  Welcoming 
America. Градският съвет на Детройт единодушно прие 
резолюция, потвърждаваща, че град Детройт е 
гостоприемна общност, която зачита достойнството и 
почита емигрантската история на всички жители.  
 
Детройт е 41-я град подкрепил инициативата. Членовете 
на тази организация работят за създаването на 
приятелска среда за емигрантите, с които се увеличават 
възможностите за икономически растеж на общностите в 
глобалния 21-ви век. Освен Детройт, към програмата са 
се включили нициативата  Macomb County, Sterling 
Heights, Hamtramck и East Lansing. 
 
 Седмицата от 13 до 21 септември е обявена за 
National Welcoming Week. Целта е да се привлекaт 
всички емигранти и американци заедно да работят за 
успеха на обществото.  
 Можете да прочетете повече информация на сайта:  
http://welcomingmichigan.org/ 

Българският културен център е 

организация с нестопанска цел и 

като такава издава документ на 

ученици и студенти за положен 

доброволен труд (volunteer time). 

Желаещите могат да помагат на децата при учебния процес, да 

представят България на международни фестивали и да организират 

кампании за събиране на финансови средства.  

 

Очакваме вашите писма на info@BulgariansinDetroit.com. 

Велеслав Начев, Председател на Българския културен център    

Обява за доброволци—младежи 

Снимка: Мария Попиванова 
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Международен фестивал в Саутфилд 

Международен фестивал в 

Southfdield  

Петък, 10 октомври 

12:00 - 17:00 

Събота, 11 октомври 

11:00 - 19:00  

Неделя, 12 октомври 

11:00 - 18:00    

 

Търсят се доброволци за 

масата, на която ще бъдат 

представени сувенири от 

България. Пишете ни на 

info@BulgariansinDetroit.com.  

 

Български танци ще бъдат 

представени в неделя в 

14:00 часа. 
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Градината на Ичо 

Уча се от най–добрите, няма как 

резултати да не са отлични! 

Беше истинско удоволствие за 

мен тази година аз да направя и 

да се грижа за семейната 

градина. Следвах съветите на по-

опитните, поливах, връзвах...и 

дойде времето да берем! 

Доматите бяха в изобилие, 

пипера беше най–добър от 

всички досегашни „реколти“  

/според странични наблюдатели/, 

чубрица, копър, тиквички, краставички – имаше от всичко!  

Догодина ще бъда вече с опит и се надявам да направя още по–хубава 

градина! 

Христо Георгиев 

 

 

….през лятото ... …. и сега! 

В началото…. 
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Майсторите на лютеницата 

 Спомняте ли си вкуса на домашна 

лютеница? А облизвали ли сте дървената 

лъжица?  

Пет български семейства от Ан Арбър 

решават да си припомнят мириса на 

печени чушки и домати. Речено сторено. 

Отиват до зеленчукова градина в Челси и 

набират чушките. Купуват домати и 

започва работата.  

Лили и Брендън, Лили Харизанова и 

Матьо, Василена и Стив, Стилян и Емили, 

Галя и Иво са приятелски семейства, които 

често се събират и си помагат за добро и 

за лошо. Както разбирате, някои от тях са 

смесени бракове с американци. Любовта 

към българската лютеница няма 

националност! Дълго обсъждат 

домашните рецепти и накрая стигат до 

съгласие коя да следват. Слънцето започва 

да се скрива, когато на масата са 

подредени бурканите с топла и вкусна 

лютеница. Всяко семейство взема своя дял 

и се отдава на заслужена почивка.     

 Браво на младите и работливи 

българи, които запазват традициите и в 

далечна Америка. 

 

Даниела Начева по разказа на Лили 

Костова 

Горе: Лили Костова разбърква лютеницата. 

Долу: Бурканите, които се полагат на 

семейството на  Лили и Брендън 
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Продължение от миналия брой 

Мислите ли, че да си родител в 21 век е по-голямо 

предизвикателство в сравнение с миналия век? 

Определено е по-голямо предизвикателство! По-широко 

осъзнато у интелигентната част на обществото. По-дълбоко 

разбрано от интелигентния родител не просто като плод на  

инстинкта за възпроизводството и продължението на рода и като 

обременяващо задължение, а като най-висшата привилегия, най-

върховното щастие, най-голямото предизвикателство, най-голямата 

реализация  и най-високия смисъл на живота във величието на 

неговата човешка извисеност. А оттук и отговорността, която 

далече не се изчерпва с изхранването и създаването на бит и 

условия  на определено равнище.  

Но никога родителството не е било така  блокирано от 

обърканите човешки отношения в обществената  драма на цивилизацията ни, която в кризата си 

подменя стойностите, руши нравите и нравствеността, които не са плод на предразсъдъци, както се 

внушава, а на извлечения човешки опит. 

Семейството само по себе си не е лека институция. Различните характери, различните интереси, 

различната култура, дори различните вкусове и навици на партньорите създават усложнения и 

конфликти от различен характер. И ако любовта не е била любов, а нагон, а връзката не е подчинена 

на любовта, разума и отговорността, базирани  на взаиморазбирането, взаимоуважението , 

взаимоподкрепата и общите цели, а вместо това бракът се основава на меркантилни интереси, на 

лъжата, суетата,  лекомислието и случайността, и ако  гледните точки, културата и житейските и 

личностни цели се разминават, а  характерите са несъвместими  и не се взаимокоригират  и 

балансират, семейството може да се превърне в зверилник, в който всеки от партньорите в 

дълбокото си и непримиримо разминаване с другия партньор се бори с всички средства за  себе си, 

а в тия неразбории и борби децата стават жертва, чиито психологически и социални травми се 

подценяват или „замитат” от някакви наши решения, които никога не са пълноценни.. 

Твърдят, че сме в епохата на материалните деца. Как се учи на духовност? 

Човекът е единство на духовното и материалното. Той е духовно същество в материално 

тяло.Той носи духовността в един материален свят и се изявява в един материален свят  

обогатявайки го с разбиране за  материалното, оползотворявайки материалното и извисявайки с 

духовността си живота и съществуванието си. В духовността е космическото и божествено начало 

на човека. В нея е същността и съдържанието на човека и човечността. – В духовността е 

различността на човека от мъртвата и живата природа. Човекът е човек не с физическия си вид, не с 

физиологичните си качества и възможности, дори не със своята съобразителност и ум, а с  

духовността си, която го прави същество от друга категория. Колкото е по-развита духовността на 

един човек, толкова човешките му качества и възможности са по-големи. Нещо повече.  

Но човек е не само духовно, а и материално същество, при това в един материален свят, в 
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който не просто съществува, а с който е обвързан, който го изхранва, и чиито възможности човек 

правомерно или неправомерно подчинява на съществуванието си. Нещо повече. Той сам създава 

материални структури и развива материална дейност. Така че материалното не може да се изключи 

от живота на човека. 

Но само материалното, туширало или изключило духовното дебалансира и деформира човека 

и живота. 

 Така или иначе, всички сме наясно, че съвременната ни цивилизация е материална.Че нейната 

ценностна система не е в духовното и в баланса между духовното и материалното, а  в материалното 

доведено до цел и смисъл.. Тя подчинява на материалния интерес всичко, включително и духовния 

продукт, който превръща в търговски, изтърбушвайки вътрешното му съдържание и свеждайки го до  

примамлива опаковка за масовия пазар. Тя не се интересува от човека като духовно същество, а като 

произвеждаща единица и информиран покупател. И така го вкопчва в матрицата си, че го подчинява 

на нея. В тая ситуация  човекът е не само подведен, но и жизнено зависим., защото парите определят 

материалното качество на живота му, а то е 

превърнато в основен критерий. 

Как искаме при тая ситуация децата да бъдат 

духовни като живеят в подчинен на 

материалните интереси свят, който с всички 

средства иска да ги направи не духовно богати 

личности, а колкото се може по-безглави 

информирани покупатели зарибявани от 

бълваните реклами и моди- да купуват и да 

притежават, с което се доказват и съизмерват в 

живота.  

И в това е голямата уловка.- Децата от малки  

да бъдат впримчени в системата. Тя изисква да 

станат подготвени работници, произвеждащи и 

обслужващи една и друга сфера, но достатъчно 

безглави и включени в „информираната покупвателна система”, която върти и трупа парите, от които 

са все по-зависими.  

Системата  въобще не поставя въпроса за духовното развитие  на децата, а за изхранването и 

материалната им задоволеност, за обучението им в определени посоки и за забавленията им 

подведени към шоуто. На нея не й трябват мислещи хора, а точни изпълнители и покупатели, за да 

върти производството и парите.. Дори добрите специалисти все по-често са  добри само в тясната си 

област, а като хора остават елементарни и лесно манипулируеми. 

Как да постъпят родителите, които са разтревожени от материалността на децата си , и държат 

за пълноценността на изграждането им като хора и личности. – Единственият път е, като от рано 

създават стойностни интереси на децата и разширяват интелекта им не само с познания, а и с  

разбиране за сложността на нещата и живота.И  да знаят, че в тая изключително важна задача са 

съвсем сами и то атакувани от мощните съвременни средства за реклама и манипулация. Но ако имат 
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духовни сили, познания и подход, шансът да изведат децата си на стойностно равнище и да ги 

предпазят от уловките на елементаризирането и деградивността е в техни ръце. Но това трябва да се 

започне от най-ранната възраст на детето и да го съпътства в израстването му. После става късно! 

Може ли само с любов един родител  да вземе успешно изпита в училището „Изкуството 

до си родител”? 

Любовта е първото условие. Но тя далече не е достатъчна. А често е разбирана и грешно, и 

елементарно.Да задоволиш детето материално, да го отрупаш с играчки и екстри от любов, или да 

станеш роб на капризите му, с цялата си  любов и всеотдайност ще бъдеш лош родител. Любовта към 

детето трябва да е подкрепена от мъдростта  и подчинена на мъдростта.и културата .А 

всеотдайността ни на родители трябва да стои над инстинкта, над суетата и комплексите, над нашето 

его и над егото на детето. Тя е в оная  дълбока взаимност на детето с родителя и на родителя с детето- 

жизнено необходима за самото дете,  която изисква от нас да сме подготвени за пълноценни 

родители, които „да растат” заедно с децата си., за да ги подготвят и преведат успешно през всички 

сложности на живота. А това става само с голяма , мъдра и грижовна любов. 

Детската литература или компютър - това дилема ли е, предизвикателство, или баланс? 

Художественото слово не случайно съпътства целия човешки път от неговата най-дълбока 

древност. В него е заложен великият механизъм  на изграждането на съзнанието и хуманизирането на 

човешкото същество, което се ражда с даденостите и инстинктите си, но без познания и житейски 

опит. С простите и все по-сложни форми на художественото слово става събуждането и 

разширяването на съзнанието на детето, предаването на човешкия житейски опит  и очовечаването 

му – На изграждането на отношението му  към доброто и злото като главна позиция.В прехода от 

устния разказ, от разказаната приказка към записаната и написаната същността и принципите не се 

подменят. Детската литература е хуманизиращият фактор на индивида, а в това , колкото и да е 

нарушавано, е базисният, определящ, а и съхранителен момент на човешкото общество Със своята 

фундаментална функция детската литература не може да бъде подменена.Тя не може да бъде 

подменена със знанието, каквито тенденции има, тъй като знанието само по себе си  няма отношение 

към доброто и злото, и ако знаещият индивид не е хуманизиран, може да използва знанието за зло, 

както  за съжаление се и прави,  което говори за деформациите на съвременната цивилизация... 

Така че детската литература има своите големи задачи в развиващия се човешки път и в 

новите условия на технологичната епоха, в която въпросът за хуманизма и извисяването на 

хуманната човешка личност с все по-извисено човешко съзнание ще бъдат все по- важни и 

определящи пътя и съдбата на човечеството. 

А хартиената книга неминуемо ще бъде заменена с компютърната, както папирусите и книгите 

писани върху заешки кожи са подменени от хартиените.. Но важното и тука ще остане не 

„носителят”, а съдържанието на книгата. 

Така че не стои въпросът детска литература или компютър, а качеството на детската 

литература и посланията в нея, и как се ползва компютърът, който е част от съвременния свят.Той 

дава нови технологични възможности за детската книга и за общуването на детето с книгата и 

написаното в нея. Ако си спомняте приказката на Андерсен - ДИВИТЕ ЛЕБЕДИ, там Елиза има 

книга, която струва седем царства, и в която героите са като живи. Е, сега всички деца ще могат да 
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Да се запознаем с писателката Кина Къдрева 

общуват с „живите” герои на електронната книга, да изказват мнението и отношението си към 

постъпките им, да се включват в действието и да го променят и въобще да стават съавтори на книгата 

дори да изваждат героите и действието извън книгата. .  

Но има и друго. Подмяната на реалното с виртуалното при откъснатото от живия живот дете 

израсло пред екрана, го прави опасно не само за другите, но и за себе си, защото приема виртуалното 

за реално и предприема действия, които са опасни и пагубни за него. 

Така че в тая посока за ясно отношение реално-виртуално трябва много да се работи със 

съвременното дете. И родителите, и детската градина, и училището е необходимо да запознават 

децата с реалното и реалностите - като се почне от живите животни – до всичко в реалния свят, в 

реалните отношения и реалните възможности, които детето не бива да бърка с виртуалните. 

Претоварването с виртуални образи съзнание на детето  обременява и психиката на детето, 

което далече не е безобидно. То става и все по-неутолим консуматор на образи, без да стига до 

посланията им или облъчено от неясните им за него и негативни послания. 

Моята препоръка към българските учители е задължителното учене наизуст на стихове от 

българската класика за деца, които да казват изразително, като на срок се учат по 3 такива 

стихотворения , да се правят празници и конкурси с рецитации и други форми и игри за развитие на 

паметта. 

Така че детска литература и компютър не е нито дилема, нито предизвикателство, нито 

баланс , а форми за работа със съвременното дете, всяка от които е необходима, но иска да бъде 

осмислена и да не подвежда  детето  

Има ли въпрос свързан с детето, детството, родителството, на който все още не сте 

намерили отговор?   

Животът е неизчерпаем и в постоянно движение. Той всекичасно ни поставя  своите въпроси,. 

Невъзможно е тия въпроси да намират еднозначни и категорични отговори. При това всяко дете, 

всеки родител, всяко семейство, всяка среда и ситуация са различни Времето е различно и 

възможностите, изискванията и клопките му са различни и в динамична позиция. Ние правим своите 

изводи на базата на опита, познанията, наблюденията и гледните си точки. Но дори и точката е 

свързана с безкрайността. Така че не давам решения, а споделям някои важни общи неща, без да 

смятам че мога да обгърна и още по-малко да дам отговори на тия  неизчерпаеми въпроси , които 

родител трябва да реши сам в конкретните ситуации  при отглеждането и израстването на 

собствените си деца.. 

 ОТ СЪРЦЕ ЖЕЛАЯ УСПЕХИ И РАДОСТИ НА ВСЕКИ ОЩАСТЛИВЕН ДА БЪДЕ 

РОДИТЕЛ!  

Тъй като сме емигрантски вестник,молим за кратко послание към българите в чужбина. 

Пожелавам на всички българи, които са потърсили своя хляб, реализация и щастие в хубавия и 

богат Детройт, здраве и успехи! 

Що се отнася до посланията, те винаги стигат до шаблона. Затова приемете думите ми като 

споделяне. 
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В трудностите и предизвикателствата на днешния свят да запазиш личността си, корена си и 

националното си достойнство никак не е леко. Но ако не ги отстоиш, ставаш никой. Независимо дали 

си вън от България, или си в нея. А това, което се случи и продължава да се случва с България, е 

учебникарски пример как без класическа форма на война може да се срине една държава с 

манипулативните форми на студената война, с разделението, противопоставянето и разпиляването на 

един народ, ликвидацията на икономиката му и главно с деформация на самосъзнанието и моралните 

му устои. И след най-разрушителната война и превръщането на Европа в руини, за 4-5 години и 

Западът и Изтокът се възстановиха и всеки пое по своя път, макар и в крайна конфронтация. А 

четвърт век ние продължаваме да се сриваме. ЗАЩО? И защо 

ни се натрапва чувството на вина и на недостатъчност? Кой 

друг народ има не само райската земя на Дунавска България, но 

и такъв път и такива силни доказателства за себе си от 

древността до днес, та с лека ръка  подрязваме златната ябълка 

в бащиния си двор?  

И понеже започнахме тоя разговор с ПРИКАЗКАТА, 

нека се върнем към най-старинната българска приказка за 

ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА и ЛАМЯТА. В нея има много истини и 

поуки. Тя не е ябълката на Хенри Форд, която леля му дава и 

той я излъсква и продава. Ябълката на нашето дърво е не 

просто излъскана, а златна. Въпросът е как да я опазим, а и да 

разсадим  и отгледаме златни ябълки, за да има за всички ни. 

Трябва да сложим много сол на пръста си, за да останем будни, 

да разберем кой краде златната ни ябълка и да простреляме 

ламята. Не бъркайте ябълката  на Хенри Форд с българската ни 

златна ябълка! Само се научете от него, че богатството и 

щастието почва с една ябълка, стига да знаем какво да правим с 

нея. 

Интервюто направи: Антоанета Бейм 

Е-книги за деца на български и английски език 

• Български е-Книги на Англиийски и Български  
• Страничка за Българчета които израстват говорейки предимно английски език 

• Страничка за англоговорещи (и не само) 
Българчета, където по приятен начин се научава повече за България. 

 
 Посетете сайта за повече подробности:  

https://sites.google.com/site/ebooksforbgchildren/ 
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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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Покана  

 
Балкански Фестивал  

На 18 и 19 октомври от 10 до 18:00 часа  

Етническа храна, народни танци 

Спортни игри и забавления за децата  

1451 Е. Big Beaver, Troy MI 48083 

Balkan American Cultural Center 
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Ако имате болки във врата или гърба, заповядайте при нас: 

Miracle Physical Therapy and Chiropractic 

30500 Northwestern Hwy, Suite 316C 

Farmington Hills, MI 48334 

Работим с почти всички видове здравни застраховки. Имаме 

планове за клиенти без застраховка или с автомобилни 

застраховки. В офисът работи невролог. Над 15 години опит в 

различни видове масаж и физиотерапия.    

 За повече информация, позвънете сега!  

Първата консултация е безплатна и получавате подарък възглавница!  

(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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Да поиграем народни танци  

 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   

Обява за работа 

 

OLD WORLD DANCE CLUB  

е група от аматьори, които 

обичат да танцуват народни 

танци от цял свят - български, 

румънски, израелски, гръцки, 

цигански, унгарски и какви ли 

още не. В петък срещите са на ново място: PLAV #10 в Хамтрамик на адрес: 11824 

Joseph Campau, Hamtramck. From I-75 exit Caniff, turn left and go about 1/2 mile to 

Jos. Campau. Turn left (north), and go about 1/4 mile. The PLAV #10 is on the right hand 

side, just before the European-American Market and across from the Seven Brothers bar.  

 Ако отидете, непременно се представете на ръководителя Рик Кинг. Можете 

да заявите хоро по ваше желание. Таксата от $7 и включва безалкохолни напитки и 

снак. Танцува се от 20.30 – 23.00 часа. 

Можете да видите повече за групата на www.detroitfolkdancing.com и фейсбук 

https://www.facebook.com/DetroitFolkDancing. 

 В понеделник мястото на срещи е Mahany Senior Center в Royal Oak от 20.00 

до 22.00 ч. Таксата е $3.  

Танци в Ан Арбър 
Gretchen's House Barn at 2625 Traver Blvd., Ann Arbor.   

Cost: $10, $5 students.  7 - 10 pm. 

 

For more information see our website http://www.astro.utoledo.edu/~ndm/FD/ or call 

734-709-8748. 
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Поздрав 

Семейството на Лили и Брендън McCall от 

Декстър се учеличи не с едно, а с две бебета. 

На 22 август вечерта се родиха дъщерите им 

Ева (5.5 lb, на снимката от ляво) и  

Нора (4.5 lb).  

Mайката на Брендън помага за работата 

около внучките. На 5 октомври семейството 

ще представи момичетата на приятели и 

близки и по стар български обичай ще 

разчупят погача и направят ритуала 

орисване.  

Ева обича да яде и спи, а Нора - да се оглежда. Родителите са избрали кратки първи имена, които да 

се произнасят лесно на различни езици.  

Момичетата имат по две фамилни имена Костова Маккол. 

Честито 

  

Искам да поздравя нашия син Светослав 
и неговата съпруга - Мария, които 
сключиха брак на 31-ви август. 
Пожелаваме им да са живи и здрави, да 
бъдат безкрайно щастливи и все така да 
ни радват!  

Тяхното щастие е и наше щастие! 
Благодаря и на гостите, които направиха 
вечерта незабравима! 

Йорданка Стойкова  
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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 9, 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/ 


