
 

 

 
 

 

 

  

                                                                                 

Познавам аутист 

 
 Гражданско движение „Помощ на лица с проблеми в развитието” и едноименната 

фондация, изказаха своята благодарност към Ресурсен център – Благоевград за проявената 

съпричастност към проблемите на лица аутисти в България.                    

Центърът се включи в конкурс „Познавам аутист” с есета, описващи познанството на 

авторите им с деца от аутистичния спектър, интегрирани в общообразователна среда. 

Професионализмът на специалистите допринася за развиване на емпатия към различните, 

увеличаване толерантността на обществото към тях и повишаване на информираността за 

същността на състоянието аутизъм.  

Всички творби, участващи в конкурса, са поместени в книга с едноименно заглавие, 

сред които и представените три есета от Ресурсен център – Благоевград, чиито автори са от 

гр. Петрич. 



 
 

 

 

  

 

Сръчни ръце 

 

 
Ресурсен център – Благоевград, получи специална награда и грамота за участие във 

Втори национален ученически конкурс ,,Българските архитектурни паметници и 

възрожденски къщи в макети” – Варна 2013, посветен на националния празник на България 

– Трети март. 

Ученици със специални образователни потребности към Ресурсен център – 

Благоевград – от V СОУ,,Антон Попов”, СОУ „Никола Вапцаров” – град Петрич, ОУ „Братя 

Миладинови” – село Кърналово, показаха своите умения и сръчност, получени и усвоени в 

училищни и извънучилищни форми и дейности. По този начин се засили интересът им  към 

историята на България и архитектурните паметници, които са създадени преди и след 

Освобождението. 

Учениците участваха с изработените пет макета на реално съществуващи 

възрожденски къщи от родния им край. 

 

 

 
 



       

 

       
 

 

 

  

 

Ние рисуваме вкусно 
 

 

В кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” Асоциацията за Развитие на Изкуствата и 

Занаятите с любезното съдействие на Националния Дворец на Децата, за пета поредна година, 

организираха конкурс за детска рисунка на кулинарна тема "Рецептите на баба". 

Целта на конкурса е да се възроди и подкрепи интереса на децата към националните традиции 

в българската кулинария и да се покажат гозби от различни региони на страната. 

  Участие взеха и деца от Ресурсен център – Благоевград, съвместно със свои 

връстници от СОУ  ”Никола Вапцаров” – гр. Петрич, ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – гр. Петрич, 

ІІ ОУ „Гоце Делчев” – гр. Гоце Делчев, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Кресна.  

На белия лист нашите художници развихриха въображението си и създадоха своите „вкусни” 

рисунки с любимите си ястия. Умело пресъздадоха своята помощ в кухнята и подреждането 

на семейната  трапезата. Така те ще продължат да пазят и обичат традициите на баба в 

кухнята. 

   Всички рисунки ще участват в пътуващата изложба, която придружава форума през 

целия сезон из страната. 



                             
 

 

 

  
 

Моята прекрасна пролет 
 

 

Най-малките творци и възпитаници  на детски градини ЦДГ №8 „Вечерница” – гр. 

Благоевград, ОДЗ №1 „Синчец” – гр. Благоевград, ОДЗ „Надежда” – гр. Белица, СОУ ”Антон 

Попов” – гр. Петрич, подпомагани от специалистите от Ресурсен център – Благоевград, се 

представиха в конкурса за най-красива детска рисунка „Моята прекрасна пролет”, 

организиран от Сдружение с нестопанска цел „Чело коте книжки”.                                                                                                         

            В своите творби малчуганите показаха умения в използването на различни 

изобразителни техники:апликация – хартия, текстил, вълна, рисуване чрез тампониране и с 

акварел.  

Децата получиха благодарствени грамоти за положения труд.  

Организаторите споделиха надежда все повече деца да последват примера на 

талантливите ни деца и да вземат активно участие в бъдещи инициативи за творческо и 

духовно развитие на младите творци. 
 

 
 

 

       
          

 

 



  

 

Пролет върху листа 
 

 

В Шести национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, който се 

осъществи в рамките на мартенските културни празници, с рисунки и апликации взеха 

участие деца на ресурсно подпомагане със съучениците си от: СОУ ”Никола Вапцаров” – гр. 

Петрич, СОУ ”Антон Попов” – гр. Петрич, ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – гр. Петрич, СОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Кресна, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Симитли.  
 

           
 

 

  
       

Водата извор на живот. Откъде идва? 
 

 

Част от Международен конкурс „Рисувай за планетата”, е националното състезание 

"Водата-извор на живот. Откъде идва?", което се провежда по традиция на 22 март - 

Световният ден на водата. Мотото на конкурса тази година е "Да пазим водите на България!". 

В тазгодишния конкурс участие взеха момчета и момичета със специални 

образователни потребности на възраст между 8 и 16 години от ХІ ОУ „Христо Ботев” – гр. 

Благоевград, ІІІ ОУ „Христо Ботев” – гр. Сандански, ІІІ ОУ „Братя Миладинови” – гр. Гоце 

Делчев, СОУ „Антон Попов” – гр. Петрич, СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Петрич, ПГМЕТ 

„Юрий Гагарин” – гр. Петрич. Насърчавани от своите връстници децата представиха рисунки 

и пластики. 

 

     
 



  

 

Денят на мама 

 
Осми март е ден на МАМА, а какво да и даря!? 

Сам ще седна да направя, нещо с моята ръка. 

Сръчни сме и вече знаем, как сами да сътворим,  

дар на мама , дар за всеки, който нас ще оцени. 

 

Децата и учениците със специални образователни потребности съвместно със своите 

съученици и подпомагани от своите ресурсни учители, взеха участие в организирани 

тържества по повод 8-ми март – Денят на мама. В празничните спектакли децата показаха 

умения за пресъздаване на настроение при изпълнение на песни, стихчета и музикални 

приказки. С майсторство и проявено творчество те изработиха картички – най-скъпия дар за 

мама.  

               

                 
 

                     
 

 

 

  

          

Пролетта дойде! 
 

В пролетно тържество – изложба, ученици със специални образователни потребности 

от ІІІ ОУ ”Христо  Ботев” – гр. Сандански и техни  съученици, отбелязаха посрещането на 

пролетта. В етюдът „Зимата, Пролетта и Детето” младите актьори сътвориха пролетно 

настроение със стихове, песни и картини.  

 

 



       
 

 

  

 

На излет 
 

 

В ІV ОУ "Св.Св. Козма и Дамян" – гр. Сандански ученици със специални 

образователни потребности, съвместно със своите съученици и класни ръководители, 

посрещнаха пролетта на открито. Посетиха една от забележителностите на гр. Сандански – 

паметника на Спартак. С бодра крачка и весели песни децата поиграха, попяха на открито и 

така прекараха един незабравим ден. 
 

       
 

Интегрираните  ученици от  I ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Гоце Делчев 

участваха в бал с маски, организиран по повод посрещането на пролетта, а децата от ОДЗ 

,,Елена Шомова” – с. Сатовча участваха  със стихчета  в тържество за посрещане на пролетта. 

 

                  
 

 



  

 

Да изчистим България за един ден 

 

 
Всички деца от начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Разлог, взеха 

участие в националната инициатива "Да изчистим България за един ден". Подходящо 

облечени и с ръкавици,  децата със специални образователни потребности събираха отпадъци 

около училището и парка, съвместно със своите връстници. 
 

         
 

 

В инициативата взеха участие и ученици със специални образователни потребности от 

ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – гр. Петрич, съвместно с ученици от клуб "BIO- ЗА ЗДРАВЕ И 

ЕКОЛОГИЯ". Почистването се осъществи в района на природен парк „Беласица”. 

 

                                       
 

   

 

  

 

Ние помним 
 

 

Ученици със специални образователни потребности от II ОУ,,Гоце Делчев” – гр. Гоце 

Делчев, послучай Националния празник на България, изработиха  книжка - албум, съдържащ 

скици и фотоси на българските национални символи и значими исторически паметници. 



   
 

 

 

По повод 140 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски, двама 

ученика на ресурсно подпомагане от СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Петрич, се включиха в 

конкурс за изработване на табло. По този начин те изразиха уважението и признателността си 

към великия българин. 

Ръководството на училището награди учениците с грамота за отлично представяне. 

 

       
 

 

 

  

 

От децата – за децата 
 

 

Възпитаници от СОУ ”Неофит Рилски” – гр. Банско организираха Великденски 

благотворителни концерт и базар под надслов  „От децата – за децата“. 

Денят бе един истински празник, а фоайето на читалището се превърна в работилница 

за „Великденски приумици”, в която децата със специални образователни потребности се 

включиха в изработването на великденска украса, бонбони и сладкиши. От щандовете 

родители и гости на събитието не само се любуваха на изделията, излезли изпод сръчните 

малки ръце, но и изкупиха всичко, за да подкрепят децата в тяхната благородна кауза – 

закупуване на интерактивна дъска за нуждите на СОУ „Неофит Рилски”. 

 



         
 

        
 

 

   В благотворителен базар чрез демонстрация на добри кулинарни умения и със 

съдействието на учители и ръководителя на клуб „Европейска кухня” – гр. Петрич, участваха 

и ученици със специални образователни потребности  от ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – гр. 

Петрич. 

  

         
 

 

 

  

 

Великденски празници и обичаи 
 

 

Ресурсен център–Благоевград, съвместно с Обединен детски комплекс – 

Благоевград, организираха и проведоха работилница „Великденско яйце” във фоайето на 

Община Благоевград. 

Преди да запретнат ръкави, възрастни, деца със специални образователни потребности 

и техни приятели размениха идеи за боядисване и шарене на яйцата. Разказаха си как са се 

готвили за празника нашите предци и с какво са красяли великдинските яйца. Развълнувани 

от чутото те с нетърпение и плам се захванаха да направят най-писаното. 

Гостите на Община – Благоевград, имаха възможност да се възхитят на красиво 

декорираните яйца, които накрая бяха подредени в изложба. 

  



     
 

Учениците със специални образователни потребности се включиха в мероприятията на 

СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Петрич - „Честване на пролетни празници, традиции и обичаи”  

и съвместно с връстниците си  апликираха яйца, изработиха пролетни картички и 

разнообразни предмети свързани с пролетта. С произведенията, изработени от техните ръце, 

те украсиха ресурсния кабинет.  

 

                                       
 

 

На Лазаров ден учениците се запознаха с обичая „Люлеене на люлка”  и се потопиха в 

духа и колорита на отминалите времена, наблюдавайки с голям интерес техните приятели, 

които пресъздадоха автентичността на празника. 

 

       
 

 

 

  

         

Куклата – онази магическа вещ, 

която ни пренася в света на фантазиите и игрите 
 

 

Във ІІ Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни 

герои,  проведен в рамките на  ХV Национален фестивал на детската книга, се включиха 357 

деца и юноши от цялата страна, сред които и ученици със специални образователни 

потребности от V СОУ “Георги Измирлиев” – гр. Благоевград, СОУИЧЕ “Св. Климент 

Охридски” -  гр. Благоевград и ПГМЕТ “Юрий Гагарин” – гр. Петрич. Всички те изработиха 

кукли на свои любими литературни и анимационни герои. Сред отличените 27 детски творби 

е присъдена грамота-поощрение за технология във втора възрастова група за изработване на 



“Рибката Немо” с приложената техника папие маше. Останалите участници получиха грамоти 

и предметни награди за участието си в конкурса.  

Всички кукли от конкурса са включени в експозицията на Музея на театралната кукла 

на любимите литературни герои в регионална библиотека “Сава Доброплодни” – гр. Сливен. 

В него деца и възрастни в една фантастична приказна атмосфера успяха да се насладят, както 

на много и интересни кукли, така и на смайващото и многообразно майсторство на техните 

създатели. 

  

       
   

 

 

  

 

Историята на един народ е днешна и утрешна, 

а значениета на хляба – непреходно 
 

 

 

Ресурсен център – Благоевград, бе удостоен с грамота за участие в изложбата от 

хляб и хлебни изделия в ХV Национален ученически празник “За хляба наш”, организиран и 

проведен от Министерство на образованието, младежта и науката, Национален дворец на 

децата, Обединен детски комплекс – Благоевград, Община – Благоевград, Регионален 

инспекторат по образование – Благоевград, посветен на Деня на Земята – 22 април.  

Целта на конкурса е запознаване и разширяване традициите и обичаите, свързани с 

хляба и хлебните продукти. Съвместно със своите връстници децата и учениците на ресурсно 

подпомагане се изявиха в разделите „Приложно изкуство” и „Житени вълшебства”. 

 Ученици на възраст между 7 и 17 години от интегрираните групи в училищата 

СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски” – гр. Благоевград, V СОУ “Георги Измирлиев” – гр. 

Благоевград, VІІ СОУ “Кузман Шапкарев” – гр. Благоевград, СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” – гр. Симитли, участваха в раздел Приложно изкуство с пластики и декоративно 

пано. А в “Житени вълшебства” с обредни и празнични хлябове се представиха ученици със 

специални образователни потребности от ІV ОУ “Димчо Дебелянов” – гр. Благоевград, V 

СОУ “Георги Измирлиев” – гр. Благоевград и ПГТО – гр. Благоевград. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  “От пещта”                                                 

       
 

                      “Житени класове”                           “Баница”         

    
 

                                                                 

 

                          “Житени вълшебства” 

                            
 

 

 

  

 

Аз съм като теб 

 

 
Асоциация Геном съвместно с Асоциация Аниридия организираха конкурс за детска 

рисунка на тема: „Светът през моите очи”. Конкурсът беше насочен към деца със специални 

образователни потребности. Взеха участие 19 деца и ученици към Ресурсен център – 

Благоевград, от градовете: Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Сандански и Петрич. За своите 

рисунки участниците получиха грамоти. Творбите им бяха експозирани  в рамките на една 

седмица в Галерия „Енчо Пиронков” – гр. Пловдив. Същите бяха  включени в официалния 

календар на Асоциацията. 

 



             
 

              
 

             
 

 

 

  

 

Казанлъшка роза 

 

 

Ако Бог ми беше дал възможност за един ден да се превърна в най- 

прекрасното чудо на света, бих се вслушала в сърцето си, което щеше 

нежно да прошепне:  

„Една българска роза...”. 
 

В Национален конкурс „Казънлъшка роза” под егидата на Министерството на 

образованието, младежта и науката, Национален дворец на децата, Община Казънлък и 

Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски” участваха ученици към Ресурсен център – 

Благоевград, с рисунки, есе и стихотворение. Целта на конкурса е да се утвърди и разкрие  

значението и красотата на розата като символ на Розовата долина и страната ни. В конкурса 

участваха деца от интегрирани групи в V СОУ „Антон Попов” и  ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – 

гр. Петрич. 

Младите таланти от ПГМЕТ „Юрий Гагарин”  бяха отличени за рисунка с Трето място 

в ІІІ възрастова група до 18 години в направление „Изящно изкуство” и Трето място в 

направление ”Лирика” във ІІ възрастова група до 16 години за стихотворението „Казънлъшка 

роза”. 

 



КАЗАНЛЪШКА РОЗА

Царица на цветята я наричат

и слънчевата светлина обича.                                                       

С различни цветове ухае

и може всеки да омае.

Дали ще е с тръни бодливи

или нежни и крехки листа,

напомня момата красива

с невинна и чиста душа.

С нея всеки би зарадвал

скърбящо, сломено сърце,

виждайки, че е красива

със свойто непорочно лице.

И срещайки някъде странник,

какво ли бих подарила?

Може би, българска роза

за късмет и много сила.

Искам с нея той да знае,

че България е като розата красива

и ако в странствуването ридае,

нашта обич тя да му разкрива.

Където и по света да ида,

аз в себе си ще съхранявам

красота, любов и капка доза

от Българската казанлъшка роза !

 

 

 

 

  
 

Космосът – настояще и бъдеще на човечеството 

 

 
В конкурс, организиран от Фондация „Еврика”, Институт за космически и слънчево-

земни изследвания към БАН и в патньорство със звената за извънкласни дейности по наука и 

техника сред учащите се, научни и неправителствени организации и редакции, проведен под 

патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов, участваха ученици със 

специални образователни потребности към Ресурсен център – Благоевград от училищата: 



ІV ОУ „Димчо Дебелянов” – гр. Благоевград, V СОУ „Антон Попов” – гр. Петрич, ПГМЕТ 

„Юрий Гагарин” – гр. Петрич. 

Талантливите деца с четка в ръка рисуваха фантазиите си и проявиха творческата си 

активност и интерес към необятния Космос. 

 

 

      
 

 

 

  
 

Седмица на отворените врати на Ресурсен център - Благоевград 
 

 

Ресурсен център – Благоевград, за поредна година организира и осъществи 

„Седмица на отворените врати” в градовете Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич и Гоце 

Делчев. Целта на проявите е вратите наистина да бъдат широко отворени  не само за децата, а 

и за всички, които пожелаха отблизо да се запознаят с възможностите за стимулиране и 

развитие на всяка една от заложбите на децата със специални образователни потребности в 

областите на знанието, спорта, театъра и приложното изкуство. С нестихващ интерес и 

нетърпение, децата и техните партньори се включиха в организираните атрактивни  дейности 

и мероприятия. 

Сериозните усилия на нашия екип е в посока всеки днешен ден да е проекция на тяхното утре. 

 

Интерактивно четене на приказки, чрез което и малки и големи се потопиха в 

приказния свят на  любимите си приказни герои. Седнали под сенките на дърветата, върху 

току-що окосената млада, пролетна трева, децата четяха и си прехвърляха книжката от ръце в 

ръце, трепетно очаквайки реда си. Малките читатели от интегрираните групи в гр. 

Благоевград неусетно се превъплътиха в ролите на героите от приказките и четенето 

приключи с драматизация.  
 

       
    
                  



                        
 

В истинки малки актьори се превърнаха ученици със специални образователни 

потребности и техни съученици, умело пресъздавайки образите на героите от приказката 

„Под гъбката”. Драматизацията се игра в ІІІ ОУ „Христо Ботев” – гр. Сандански в 

присъствието на приятели, родители, учители. 

 

                      
 

В кулинарната акция проведена в сградата на Ресурсен център – Благоевград, 

любимото за всички лакомство се превърна в повод деца и ученици на ресурсно подпомагане, 

съвместно с връстниците си да покажат своите умения  и развихрят въображението си в 

приготвянето на шоколадови вкусотии. Преди да започнат с  приготвянето на бонбони и 

фигурки, те се запознаха с техника за разтопяване на шоколад. 

Щастливи и доволни от свършената работа накрая всички  вкусиха от собственоръчно 

приготвените бонбони.  
 

         
 

       
 

А в кулинарния час в V СОУ „Георги Измирлиев” – гр. Благоевград,  малките 

готвачи измайсториха така жадуваната от всички деца захарна къщичка от приказката 

„Хензел и Гретел”. Всеки от майсторите приготви своя от пандишпан, бисквити, сметана, 

шоколад и бонбони. От красивите сладки изкушения беше направена изложба, за да може 

всеки да покаже произведението си на съученици, учители и родители. 

 



                   
      

В третия ден от Седмицата на отворените врати деца със специални образователни 

потребности и техни връстници участваха в Работилница за изработване на бижута и 

сувенири, проведена в сградата на Ресурсен център – Благоевград. В този ден от цветните 

мъниста, шнурчета и телчета, децата успяха да изработят разнообразни бижута – обици, 

гривни, медальони, ключодържатели, част от които подариха на близките си и своите 

учители.  

 

          
 

В работилница „Сръчни ръце” проведена в сградата на ПГМЕТ „Юрий Гагарин” – 

гр. Петрич,  ученици със  специални образователни потребности  изработиха  картички и 

оригами. 

 

       
 

Деца и ученици от интегрираните групи в гр. Петрич участваха в организираните  

спортни игри  на открито и посетиха черквата „Св. Георги”. 

     

          
 

В изработването на табло за празника „24-ти май”, взеха участие ученици на ресурсно 

подпомагане от  СОУ „Антон Попов” – гр. Петрич . 

Рисунки с лика на светите братя Кирил и Методий, картички с изобразени на тях букви 

и венец от хартиени цветя изработиха учениците от СОУ „ Н. Вапцаров” – гр. Петрич. Най-

хубавите рисунки бяха изложени във фоайето на училището. 

 



        
 

                           

Изложба за празника на братята Кирил и Методий, организираха в ОУ„Братя 

Миладинови” – с. Кърналово. 

 

         
 

Учениците от СОУ „Н. Вапцаров” – гр. Петрич изработиха  табло „Детство без 

наркотици”  и  разлепиха плакати по коридорите на училището. 

 

            
 

Изложба на материали, изработени от ученици на ресурсно подпомагане и техни 

съученици, бяха позиционирани в рамките на Седмица на отворените врати  

на Ресурсен център – Благоевград, в ІІІ ОУ „Христо Ботев” – гр. Сандански. 

 

 
 

На асфалт в двора на ІІІ ОУ „Христо Ботев” – гр. Сандански, рисуваха ученици от 

интегрираните групи, съвместно с техните съученици. 

           



                     
 

Деца и ученици от интегрираните групи в  СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Кресна, 

посетиха  Дом за възрастни хора в с. Долна Градешница. Прекараха един незабравим ден в 

песни, танци и забавления с възрастните хора, като им дариха много топлина и незабравими 

положителни емоции. 

 

                 
 

Учениците на ресурсно подпомагане показаха, че интересът им към околната среда, 

грижата за нея и опазването й е една от дейностите, които те вършат с голямо желание и 

отговорност. По този повод  засадиха дръвчета в двора на СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. 

Кресна. 

 

          
 

 

Кулминацията на Седмицата на отворените врати бяха спортни състезания, в които 

под мотото „Обичам да спортувам” деца и ученици спортуваха заедно. Щафетни игри, 

футбол, волейбол и народна топка, любими за тях игри, се превърнаха в истинско 

съревнование и предизвикателство. Спортистите показаха бързина, ловкост, съобразителност, 

спортен дух и воля за победа. Надпреварата вдигна адреналина на състезателите, техните 

родители, учители, съученици и превърна в празник инициативата. Като истински млади 

шампиони всички участници бяха наградени с медали за отлично представяне. 

Домакини на събитията бяха ІV ОУ „Димчо Дебелянов” – гр. Благоевград, СОУ „Н. 

Вапцаров”– гр. Петрич и ПГМСС „Пейо Кр. Яворов” – гр. Гоце Делчев. 

 

 



       
                                        

 

          
 

 

      
 

 

    
 

 

 

  
 

„Писменост и култура” 
 

 

Във връзка с 24 май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура, 

по покана на Окръжна библиотека – Благоевград,  взеха участие  в рецитал  деца към 

Ресурсен център – Благоевград, от училищата: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. 

Симитли, ХІ ОУ ”Христо Ботев”, ІV ОУ „Димчо Дебелянов”, СОУИЧЕ „ Св.Климент 

Охридски”, VІІ СОУ „Кузман Шапкарев”, ІХ ОУ „Пейо Яворов” и VІІІ ОУ „Арсений 

Костенцев” – гр. Благоевград . 

Голям интерес предизвика посетената атрактивната изложба „Библията – вчера, днес и 

в бъдещето”. Децата се запознаха с древни ръкописи и оригинални екземпляри на Свещената 

книга, копие на розетския камък от Британския музей, макет на Ноевия ковчег, изработен от 



русенски майстор. Голямо любопитство предизвика най-малката в света Библия, с размери на 

лещено зърно. Всеки посетител успя да види под микроскоп най-малката печатна книга в 

света, в която молитвата на Исус Христос – „Отче наш”, преведена на 7 езика. По автентичен 

начин бе представена пресата на Гутенберг, на която през 1456г. е отпечатена първата книга в 

историята на човечеството. Всяко едно от децата се докосна до реликвата и получи 

отпечатено копие от оригинала. 

 

      
 

     
                                   

         
 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Броя изготвиха: Д.Радкова, Д.Тънова, Р.Янкова 


