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“Първият ден беше бомба 
от емоции. Не знаех накъде 
отивам и какво точно ще 

се случва през следващата 
една седмица, бях по-скоро 

песимист.” 

Тихомир

“След кацането ни в Бергамо 
потеглихме в неизвестна 

за повечето от нас посока. 
Бяхме изтощени, но когато 

пристигнахме ни озари 
гостоприемство от 

страна на собствениците. 
Запознахме се и с 

участниците от другите 
националности.”

 Михаил

Ден 1: 11.07 
Пристигане



“Вторият ден беше денят, в който се опознахме и създадохме собствени 
цивилизации. Не знаехме почти нищо един за друг, но усещахме че ще се 
сработим и ще стане нещо от тази група.“ 

Тихомир 

“Целта на този ден беше да се опознаем, като бъдем разделени на групи и си 
сътрудничим с другите народности. Всяка група трябваше да основе свое 
племе, което да представи своята култура и да остави своите следи, под 
формата на незабравими спомени.” 

Михаил

„Какво е култура? Да започнаем от една общност – нашата“

Ден 2: 12.07   
Запознаване, програма, създаване на общи правила



“Ден три, най-трудният ден за мен от целия престой. Следобед на 13 юли 
дойде момента на първия ни трекинг, не знаехме какво е това, но след този 
преход, вече нищо не можеше да ни спре. Освен това беше и испанската 
вечер, което ни помогна да се опознаем още и да разберем малко повече неща 
за Испания.“ 

Тихомир 

“Една от първите 
инициативи 
беше да направим 
документация за 
съществуването 
и начина на живот 
на нашите племена, 
като заснемем филм. 
След обед, а може би 
привечер, започнахме 
трекинг в една гора, 
която изглежда беше 
много привлекателна 
за комарите! След три 
часа път, изпълнен с 
предизвикателства, 
се завърнахме 
обратно във 
вилата. Същата 
вечер, испанците 
ни обогатиха 
представите за 
тяхната родина 
с техните вкусни 
ястия и разнообразни 
танци.” 

Михаил

Ден 3: 13.07    
Как да дадем стойност на културното наследство? Игра за опознаване 
на природното наследство – outdoor game Verde Vivente. Вечер на 
испанското културно наследство, традиции и кулинария.



Ден 4: 14.07     
Trekking Ameno- Omegna, Outdoor game Omegna indecifrabile за откриване 
забележителностите на града, музикална вечер на талантите

„Оменя, градът на Джани 
Родари. Един уникален град, 
който за жалост не успях 

да почувствам така, както 
исках. Заради играта, нямах 

възможността да се докосна 
до бита на местните, но 

като се върна ще го посетя 
отново.  ” 

Тихомир

„След дълга и наистина 
приятна сутрешна разходка, 

стигнахме до заветното 
езеро Лаго Д‘Орта, което 

ни обгърна със своята 
красота. Беше заобиколено 

от Алпите, които 
допълваха картината... 

Невероятна гледка! След 
това пристигнахме в Оменя, 

където ни очакваше още 
един, но по-забавен трекинг. 

Вечерта завърши в едно 
съмнително на вид студио, 
което обаче разкрасихме с 

тонове веселие.“

 Михаил







Ден 5: 15.07   
Лекция “Как да станем видими в изкуството. Самоменажиране” на 
д-р Павлина Величкова, България; Ролева игра „Мисия Медея“; Вечер на 
италианското културно наследство, традиции и кулинария

“Денят за релакс, в който успяхме де се запознаем с г-жа Павлина Величкова и да 
разберем как да се представяме и показваме в глобалния свят, в който живеем. 
Вечерта на италианците, перфектна.“ 

Тихомир 

“На този ден взехме участие в игра. Името ѝ е „Мисия Медея“, а целта ѝ е да се 
съюзим, спасявайки се от потенциален апокалипсис. Обаче не можахме да се 
сработим и не успяхме да се избавим от фаталния край. Хубавото е, че вечерта 
поне компенсирахме, с една богата италианска трапеза и един прекрасен 
рожден ден – на Паола!” 

Михаил



Ден 6: 16.07 
Trekking Ameno- Orta, легенди и вечер на българско културно наследство, 
традиции и кулинария 

“Ден 6, магичния ден! Денят, в който посетихме остров Сан Джиулио и Орта. 
Островът – великолепен, като изваден от приказка, но градът беше още по-
завладяващ и омайващ те с красотата си. Тази вечер беше българската вечер 
и не успях да разгледам достатъчно Орта, така че и тя отива в списъка ми за 
бъдещо посещение.“ 

Тихомир 

“Шестият ден беше най-изморителен за мен, денят, в който щях да припадна 
от жега. Но си заслужаваше. Е, не припадъкът, разбира се! Преживяването. 
Посетихме остров Сан Джулио, като преди него отидохме на плаж. Островът 
беше много красив, но нямам с какво много да го опиша. Въпреки това, беше 
много забавно.”

Михаил



Ден 7: 17.07 
Лаборатория за изработване на общо пано от прана вълна фелтро, Вечер 
на традиционните танци – български, испански и италиански в центъра 
на Амено

„През този ден, като за 
начало, научихме как се 

пере вълна. Не беше лесна 
работа, но научихме нещо 

ново. След един доста горещ 
обяд, отидохме в село Амено, 

защото жителите му бяха 
дочули за нашият проект 

и желаеха да ни видят. 
Набрахме популярност! 

Показахме им нашите танци, 
увличайки и тях  ” 

Михаил

„Денят ни започна с 
обработване на вълна. Беше 
магия, в която се потопихме 

и изработихме всичко с 
много любов и прецизност. 
Следобед испанци, българи 

и италианци показахме 
традиционните си танци 
и езици пред местните в 

Амено, а вечерта завършихме 
с лагерен огън, танци, игри и 

много смях. “

Тихомир



Ден 8: 18.07 
Оценка и споделяне на опит. Как да приобщим и други към нашия опит и 
преживяното от нас, създаване на събитие/продукт

“Любимият ми ден, сутринта дискутирахме изминалите дни, а следобед 
тръгнахме на последният ни трекинг, до плажа. Вече всички усещахме, че часът 
ни на тръгване наближава и гледахме на всичко с доза носталгия. Къпането, 
плажа, кафето…още усещам този аромат на зелено, виждам залеза зад 
планината и чувам смеховете на останалите …МАГИЯ!“ 

Тихомир 

“Този ден беше като преговор за изминалите дни. Върнахме лентата назад, 
сещайки се за всяко преживяване, като същевременно усетихме, че всичко, 
което сме правили е имало за цел да изгради отношения между участниците от 
различни националности. Вечерта за последно отидохме на плаж, това беше и 
най-забавното плажно преживяване. Когато се върнахме, се отдадохме на една 
прощална вечер.”

Михаил











Ден 9: 19.07 
Отпътуване и връщане по родните места

„Ставане, прегръдки, сълзи, дълго изпращане, кола, влак, Милано, още прегръдки и 
сълзи, автобус, самолет, прегръдки, дом…”

Тихомир 

„Сутринта започна с край – този на проекта. Оттам нататък всяка група пое 
по своя посока. Този път посоката беше известна на всички, но честно, беше ни 
значително по-мъчно, отколкото когато още не знаехме къде отиваме.”

Михаил



Епилог

„Беше незабравимо преживяване и съветвам абсолютно всеки, 
който някога има възможност да отиде на такова приключение 
да го направи. Аз принципно съм човек който си мислеше, 
че знае едно и две за италианската култура…все пак уча в 
италианско училище, живял съм в Италия…е да ама не. Научих 
толкова много неща за Италия, не само от игрите ами и от 
самите хора които срещнах там. Сега като погледна назад, не 
мисля, че щях да науча и 1 процент от нещата които сега знам 
ако не бях там. Не само това ами и това което съм разказвал 
на другите за България, културата, думите, историята, 
легендите, сигурен съм, че всичко ще остане в спомените 
им. Цялото преживяване беше незабравимо и ако можех бих 
го направил още сто хиляди пъти. Искрено съм благодарен на 
организаторите за това, че ми предоставиха възможността, 
да участвам на такова събитие.”

Тихомир 

„Искам да благодаря на Паола, както и на Али, която беше до 
нас през цялото време. Най-вече благодаря на Erasmus+ и Клуб 
ЮНЕСКО Леонардо да Винчи за целия проект, защото без него 
нямаше да изпитам всички тези хубави емоции!“

Михаил


