
Книжка за култура - Част 2 
 
В книжката се разказва за 23 културни 
дейности, като концерти, музеи, галерии. 
Книжката е разделена на 3 части.  

Нашето участие в културните дейности 
се нарича “културно преживяване”. 

Културното преживяване носи 
удоволствие. 

Онлайн разглеждане на книжка за култура.



Читалище

 
Читалището е място със зали, в 
които се провеждат различни 
занимания, концерти и събития.  

Заниманията се случват в 
клубове. Има клубове за театър, 
спорт и бойни икуства.  

Човек си избира което му харесва. 
В клубовете можеш да се учиш да 
пееш, да рисуваш или да 
танцуваш.

 

Натисни ТУК, за да гледаш видеа за читалище. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3j8im9KJf9ipo0xpYglBPg


Университет
 
Университетът е голяма сграда, 
в която има много зали. В тези 
зали учат студенти. Студентите 
са хора, които учат след като са 
завършили училище.  

В университета преподават 
професори. Професорите са 
учени хора, които знаят много.  

В университета се занимават с 
наука. Науката помага на 
хората да живеят по-добре.

 

Натисни ТУК, за да разгледаш университет. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u8iHiZh_uMA


Храм
 
Храмът е място за молитва. 
Всяка религия има свои 
храмове.  

Християнските храмове се 
наричат църкви. В църква се 
ходи на служба или за молитва. 
На службите хората се събират 
заедно в определени дни и 
часове.  

Можеш да влезеш в църквата, 
за да се помолиш и да запалиш 
свещ.

 

 

Натисни ТУК, за да видиш богослужение в храма. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IZnqDsFV2Hk


Парк

 
Паркът е място в града, където 
има дървета, трева и цветя.  

В парка има пътеки, които се 
наричат алеи. В парка има 
пейки, където можеш да седнеш. 
В парка е спокойно и хората се 
разхождат бавно.  

В парка играят деца. В парка се 
провеждат фестивали и 
концерти.

 

 

Натисни ТУК, за да разгледаш парк. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0lmepL8vvP4


Паметници и скулптури в града

 
На различни места в града има 
паметници и скулптури.  

Паметниците са направени, за да 
се помнят известни хора.  

Скулптурите са поставени в града 
за красота. Скулптурите са 
направени от различни 
материали. Някои скулптури 
трябва да си представиш на какво 
ти приличат.

 

 

Натисни ТУК, за да разгледаш паметник. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg8DQ3Wtjy4


Цирк

 
Циркът е място със специална 
кръгла сцена. На сцената на 
цирка играят хора и дресирани 
животни.  

Хората показват различни номера 
- ходят по въже, подхвърлят 
предмети, премятат се. 

В цирка има клоуни, които правят 
смешки. В цирка има фокусници, 
които показват фокуси. 

 

 

Натисни ТУК, за да гледаш цирк. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw


Събор с народна музика и хоро

 
Съборът е събитие с много хора и 
различни занимания. Хората отиват на 
събор, за да видят други хора, да 
играят хоро и да си купят нещо.  

На съборите се свири народна музика. 
Народната музика е традиционна за 
нашата страна.  

На народна музика се играе хоро. 
Хорото се играе като много хора се 
хващат заедно за ръце.

 

 

Натисни ТУК, за да гледаш събор. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u6DsONwFVbc


Стадион
 
Стадионът е специално построена 
сграда за спортуване. Стадионът 
има игрище, което е в центъра, а 
седалките са около игрището.  

На стадиона се играе футбол и 
лека атлетика. В сградите около 
игрището може да се играят и 
други спортове.  

На стадиона може да отидеш, за 
да тренираш или да гледаш 
спортно състезание.

 

Натисни ТУК, за да разгледаш стадион. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CJSDp9EWEYg


Книжка за култура 
 
Онлайн Книжката за култура е изготвена по изданието "Книжка за култура. Лесна за разбиране книжка 
за опознаване на културния живот”. 
  
Пълното издание е достъпно на сайта на Фондация "Светът на Мария": www.mariasworld.org. 
"Книжка за култура" е подготвена по проект "Равен достъп до изкуство и култура за хората с 
интелектулни затруднения" с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" 2018 г. 

Онлайн адаптирането е с подкрепата на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения.  

© Фондация „Светът на Мария“, гр. София, 2020 г. 

Извадки от книжката могат да бъдат възпроизвеждани, при условие че се цитира източникът и Фондация „Светът на Мария“.

Онлайн издание
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