
Как с Европеана писахме домашни 

Каква тежка седмица! Всички учители са луднали да ни карат да правим разни 

проучвания, проекти, презентации. Не знам как ще смогна да направя всичко до 

понеделник. Като за начало, ще трябва да се организирам. Ще правя по малко от всичко, за 

да има разнообразие и за да не ме хванат съвсем неподготвена по нещо. Ще започна със 

събирането на информация. Поне знам откъде да я изнамеря. 

Започваме с история. Трябва ми нещо за Васил Левски. О-о-ох! Само 43 резултата... 

И повечето музикални файлове. Добре, поне знам откъде да си намеря музика. Мога да 

използвам някои от снимките… когато говоря за паметниците в негова чест. И, о-о-о, има 

драма написана за него! Да, това определено ще ми свърши работа. Хайде стига толкова 

история, и без това не я обичам много… 

Време е за…география. Производства в България. Маслодайни рози и кисело мляко. 

Материалите са още по-оскъдни… за розите нищо, а за млякото – само някакви документи, 

свързани със селското стопанство. Може би, щеше да ми е от полза да намеря нещо за 

сортовете рози, извличането на маслото и правенето на кремове, парфюми и други. Като се 

замисля, как ли прясното мляко става кисело? 

Е, колкото – толкова за географията. Сега ще се заема с американския проект, по 

който работим с групата по компютърна анимация. Трябва да направим нещо за нашата 

общност. Да видим какво има за Варна… И-хаа! Над 30000 резултата! И повечето текстови 

документи. Тук със сигурност има какво да се проучи! Ще разгледам набързо снимките, за 

сега. Стара Варна, крайбрежието, гарата, морската градина, спортната зала… Ще мога да 

напиша много, както за стара, така и за съвременна Варна. 

Но все пак, да видим какво има за България. Доста добре – почти 40000 резултата. 

Има много статии от вестници още от след освобождението, изображения на български 

градове от 1900 година насам. Може доста обстойно да се проучи политическото 

положение на страната. На мен, обаче, ми трябва нещо, по-скоро, за хората. 

Но за „българи” ми излизат много малко резултати. И почти половината са 

музикални файлове. Текстовите документи са основно статии от вестници. Мисля, че ще е 

по-добре да се поразровя из резултатите за „България” и да намеря данни от някакви 

проучвания, ако има такива, или нещо друго за населението. 

Последното, което ми остава, е да напиша статия за училищния вестник. По-голям 

проблем от събирането на информация ми е факта, че още нямам идея за какво да пиша… 

Я да видя аз какво ще излезе за „библиотека”. У-у-у! Почти 50000 резултата! Хм… много 

от тях са разни отчети за изминали учебни години… я, има и много резултати на руски 

език – предимно снимки. Да-а-а, от тук може да се събере доста снимков материал. И 



слагам в „любими”, за да намеря страницата по-лесно ако правя някакво проучване за 

библиотеки. 

Щом има за много резултати за „библиотека”, трябва да има и за „книги”. Дали ще 

успея да намеря нещо за любимите си автори? Дано все да се намери поне малко 

информация за жанра „фентъзи”! Ох! Много малко са… И то разни статии и писма от 

преди много години… Ако някой се интересува от книжнината ще му бъде интересно, но 

аз ще трябва да търся информация за съвременните автори в специализиран сайт. 

И сега да видим какво има за „образование”. Статии, портрети на български и 

чужди поети, писатели и учени. Наистина ли учениците през 1917 година са изглеждали 

като на тази снимка!?!? Момчетата с униформи от костюм и официални обувки, а 

момичетата с рокли с дълги и обемни поли – сякаш са облечени за танци. Не мога да си 

представя да ходя на училище всеки ден, облечена така! 

Ей, браво на мен! Посъбрах информация. Има още какво да се желае, но все от 

някъде трябва да се започне. Ако намеря в друг сайт нещо интересно, може да го кача в 

„Европеана”, за да не търсят много тези, които се интересуват от подобни неща. 

Може би това моето не може за се нарече „проучване”. Да, по-скоро е „безразборно 

търсене”. Но за мен е важно да ползвам сайтове, които ще ми дадат информация по много 

и разнообразни въпроси. Може би не изчерпателна, но все пак някаква информация. И да, 

мисля, че получих достатъчно за „безразборното си търсене”. Благодаря ти, Европеана, че 

ми подсказа за домашните по история и география! Няма да те издам, обещавам!  
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