Сивас, Турция – октомври 2011 година
Written by Цветанка Иванова
Tuesday, 10 January 2012 14:10 - Last Updated Tuesday, 09 October 2012 10:51

Първата среща се състоя в град Сивас, Турция, в края на месец октомври 2011, с което
поставихме успешно начало на проекта
,о
бсъдихме бъдещите дейности и съответните им крайни продукти.
Нашите любезни домакини направиха престоя ни
незабравим.
О
рганизирани
бяха
спортни игри, състезания за учениците, а някои от тях и за
ръководителите
. С голям интерес наблюдавахме демонстрация на бойни изкуства, на традиционните за
Турция пехливански борби, стрелба с лък, конни надбягвания.

По време на пътешествието си в нашата съседка успяхме да се потопим в богатата
история на страната. Бяхме удивени от историческите паметници, които датират от
векове. Сивас не е космополитен като Истанбул, но си струва да бъде посетен заради
различния си климат, хора и традиции. Имахме възможностa да посетим град
Дивриджи, намиращ се само на 2 часa разстояние от Сивас. Градът е известен с
Голямата джамия с болница, построена през 1228-29 г., днес обявена за част от
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Обектът е известен с характерната си
ислямска архитектура
и изящна украса с флорални и геометрични мотиви.

Потопихме се в лечебните термални води на СПА центъра в гр. Кангал (вилает Сивас),
известен с единствените по рода си риби-лекари.

Бесте Субхи, ученичка от 10. ‘а’ клас, беше част от работния екип, който посети
училището координатор. Тя пожела да сподели своите впечатления:

1/3

Сивас, Турция – октомври 2011 година
Written by Цветанка Иванова
Tuesday, 10 January 2012 14:10 - Last Updated Tuesday, 09 October 2012 10:51

Сивас е град в Източноцентрална Турция, административен център на едноименния вил
ает
.
По време на нашето пътешествие успяхме да се потопим в богатата история на страната.
Бяхме удивени от историческите паметници, които датират от векове. Сивас не е
космополитен като Истанбул, но си струва да бъде посетен заради различния си климат,
хора и традиции. Всеки член на това общество се стреми да запази културата си и да не
забравя предците си. Това е може би нещо, което трябва да притежава всеки един
народ, за да съществува хармония и благоденствие. Едно от свидетелствата, ко
ето
разкрива, че държавата уважава историята си, са портретите на
Кемал
Ататюрк по стените на всяка една институция и сграда, а дори и в домовете на хората.

Имахме възможностa да посетим град Дивриджи, намиращ се само на 2 часa разстояние
от Сивас. Градът е известен с Голямата джамия с болница, построена през 1228-29 г.,
днес обявена за част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Обектът е
известен с характерната си ислямска архитектура и изящна украса с флорални и
геометрични мотиви. Това, което ни впечатли, е портата с орнаменти, които не са напълно
завършени, но създават впечатление за симетрия, а сенките, падащи от слънцето, са
уникални – сякаш всичко това изобразява Райската градина. Един основе
н
мотив е орелът, който символизира
щ
силата и върховната власт на владетеля на династията. При прекрачването на прага на
джамията човек се чувства нищожен и немощен пред силите на Бога. Интересен е
фактът, че вратите към всяка стая са ниско построени и трябва да се наведем, за да
влезем, а впоследствие разбрахме, че това се свързва с идеята за уважение и смирение
пред Бога.

За ежедневието е характерна семейната закуска и вечеря,
съпроводени почти винаги с чай. Домакините никога не забравят да попитат гостите дали
им харесва, дали се чувстват уютно, имат ли
нужда от нещо. Всеки е щастлив от това, което има.

2/3

Сивас, Турция – октомври 2011 година
Written by Цветанка Иванова
Tuesday, 10 January 2012 14:10 - Last Updated Tuesday, 09 October 2012 10:51

Всеки ще се съгласи, че е много трудно да се свикне с обичаите и ежедневието на друг
народ, но за щастие хората там са толкова приятелски настроени и топли, че е невъзмож
но да не заобичаш страната и културата им. Осъществихме целта си да се
запознаем с хора от различни националности, интереси и да придобием ценен опит,
който ще ни послужи и занапред в омагьосания кръг на Живота.

Това пътуване ни помогна да погледнем света през очите на хора с идеали, различни от
нашите, но и да осъзнаем, че всъщност има нещо, което ни свързва - това, че сме едно
цяло и само ако пожелаем, можем да ПРЕОБЪРНЕМ света като всички се хванем за
ръце, повярваме в себе си и направим така, че земята да бъде по-добро място за
живеене.

Снимки
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