
ЦМЕДТ "АМАЛИПЕ"
 

ЧЕСТВАНИЯ НА ВАСИЛИЦА 2023 – НАСОКИ
  Честването на етнокултурния празник на ромската 

общност Василица се превърна в традиция, която заема 
важно място в културния календар на страната. 
Празникът Василица се отбелязва от ромите и други 
етноси, като начало на Новата година и се отбелязва на 
13,14 и 15 януари. От години Център Амалипе организира 
кампания „Да възстановим мостовете между нас“.  Предлагаме ви и 

някои типове събития, 
които се утвърдиха 
като популярни през 
предходните години:

Сурвакане на местни 
институции:

Организира от ученическия 
парламент, образователния медиатор 

и останалите представители на 
образователната институция. 

Свържете се с покана, изразяваща 
желанието ви да проведете 

традиционно сурвакане, изберете 
местна институция, например: Кмет, 
председател на общински съвет, РЗИ, 
РУО, Областен Управител, Директор 

на учебно заведение, читалище и др. 

Организиране на училищен/общински концерт  

(заедно от училището,  образователните медиатори,  

ученическия парламент):

Участие в изявата могат да вземат индивидуални 

изпълнители, танцови формации (СИП – Ромски 

фолклор),  млади таланти. театрална постановка/ 

възстановка „Как се отбелязва „Василица“ спрямо 

традициите на ромската общност във Вашето 

населено място. Може да поканите и да включите в 

програмата известни творци от ромски произход. 

Като гости може да поканите местни ромски лидери, 

учители, директор, родители и ученици. Може да 

направите и покана, която да разпространите.

  Създаване на изложба на тема: „История, 

бит, култура и традиции на ромите и 

другите етноси в нашата община“. На 

изложбата поканете местен представител на 

ромската общност, който може да бъде

успешен пример на учениците и да разкаже 

своята история на успеха.

 

Организиране на конкурс:
Например: Най-добър рецитатор на 

стихотворения от ромски писатели; Най- 
добър танцьор на ромски танци и 

изложба с рисунки на тема „Василица“.
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 Направете кратък 
видеоклип на тема: 
Моите (Нашите) Топ 5 
неща от ромската 
култура, които ме 
впечатлиха най-много?:

Жокер – Играта „Богатството на 

ромите“ може да ви даде много 

идеи. Ако сте я играли вече, ще 

ви бъде много лесно. Ако все 

още не сте, можете да я 

намерите тук: 

https://amalipe.bg/quiz/

 

Ако искате да усложните 
задачата, можете да направите 

по-голяма класация – 
например Топ 10
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ЗАДАЧА ЗА УЧЕНИЧЕСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И МЛАДЕЖКИТЕ 

ГРУПИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 
И ТОЛЕРАНТНОСТ (С ПОМОЩТА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР)

ВАЖНО!!! В края на публикацията е 
необходимо да напишете следните 

хаштагове – 
#Василица
#Амалипе 

При възможност отбележете и нашата 
facebook страница Center Amalipe

 
 

Видеата не е нужно да бъдат 

професионални, а да покажат Вашите 

любими неща от ромската култура – това 

може да бъдат хора, песни, обичаи, храни и 

др., които да популяризираме и да 

достигнат до повече хора. За целта ние ще 

споделим видеата ви в социалните мрежи на 

Център Амалипе. Затова бъдете креативни!
 

Задължително след като 

отбележите „Василица“, 

направете публикация в 

училищната фейсбук страница. В 

публикацията опишете с 

подробности как сте отбелязали 

„Василица“, като добавите и 

хубави снимки към 

публикацията.
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