




Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ се провежда ежегодно от 2003г. 
насам със съдействието на Община Велико Търново. За съжаление през 2020г. и 
2021г. глобалната пандемия от КОВИД-19 възпрепятства неговото провеждане. 
Фестивалът е насочен към съхраняване, развиване и популяризиране на ромската 
култура и фолклор. С не по-малко значение е, че това няколкодневно ежегодно 
събитие събира над 1500 деца, учители и родители от повече от 100 училища, 
както и младежи от доброволчески групи в цялата страна в гр. Велико Търново. 
Провеждането му доказва, че взаимното разбирателство и толерантността не са 
забравени теми. Старопрестолният град се обагря всяка година в пъстри нюанси и 
знамена. Стотици деца и учители дефилират, облечени в традиционни костюми, 
представят различни танци, песни, занаяти, но най-вече пъстротата на ромската 
култура и обичаи. Освен фестивалната програма, по време на провеждането му, 
цялата територия на парк Марно поле, където се случва събитието, е изпълнена с 
ателиета, в които децата показват умения и способности, изработват прекрасни 
неща, рисуват, творят и създават красота, в която всеки може да се включи. 
Паралелно с това протичат и останалите важни събития: кръгли маси, изложби, 
шествие по главната улица на Велико Търново. През годините във Фестивала 
участваха и много международни групи.





Кръглата маса е посветена на отбелязването на 20 години от създаването на Център 
Амалипе и се реализира в рамките на Европейския проект „DREAM – подход на участие 
в образователната среда за преодоляване на дискриминацията спрямо младите роми в 
новите медии“, финансиран от програма „Еразъм +“.

Тя ще започне на 3-ти юни от 15:00 часа, място: Хотел „Алегро“
По своята същност ромската култура е мост: между Индия и Европа, между различните 
религии, между различните културни традиции. С особена сила това важи за 
Балканите, където различните народи съжителстват от векове и обменят ценности и 
културни феномени. За съвременното поколение е особено важно да запази и обнови 
ромската култура като мост между традициите и модерността, както и като средство за 
формиране на толерантност, взаимно опознаване между различните етноси и гордост 
от своята етническа, национална и европейска идентичност.  

Ромската култура има огромно значение за запазване на ромската идентичност, особено 
за ромските младежи. За да достигне до тях обаче, от една страна тя трябва да отговори 
на съвременните предизвикателства на дигиталната среда и социалните мрежи, в 
които живеят младите хора, да се адаптира и развие без да губи своята уникалност, 
специфичност и колоритност.
Тя трябва също така да намери своите канали за комуникация, да бъде интегрирана в 
образователната система, за да я обогати и да я направи приемаща за всички деца. Тя 
е начин да създадем двупосочен канал за комуникация между възрастни и ученици, в 
който училището е обединяващ фактор и в същото време да я превърнем в инструмент 
за по-голяма ангажираност и мотивация за образование и на деца, и на възрастни.








