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Сигурна съм, че сте чували за Широка лъка, разположена в красивата Родопа 

планина. Предполагам, че дори някои от Вас са посещавали това селце, известно с 

неповторимата си архитектура, традиции и кукерски празници. Може би обаче не 

знаете, че през месец юли Широка лъка се преобразява и в нея звучат не само 

родопските гайди, но и китайски, тибетски, монголски, индийски и какви не други 

азиатски мелодии. Затова, ако искате да ги чуете, да се веселите и танцувате, да 

научите приказката за „Синята роза” и „Китайския календар”, да наблюдавате бойни 

изкуства, представени от войните на небесния император, заповядайте в Дома за 

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Катя Ванчева”, в село 

Широка лъка, област Смолян.  

През юли тук за пореден път се проведе Лятна театрална академия за деца в риск. Тя се 

състои един път годишно и в продължение на три седмици в нея артисти, музиканти, 

режисьори от България и чужбина се занимават с децата в Дома, които са разпределени 

на групи по интереси и в рамките на Академията изучават театрално изкуство, музика, 

танци, фотография и много други. През тази година Лятната академия преминава под 

темата „Китайски легенди”. С изключителна ангажираност от страна на гостуващия 

екип на фондацията за култура „Ден Гри” децата от Дома в Широка лъка усвояват йога, 

изработват традиционни маски, свирят на инструменти, пеят песни и подготвят 

театрални сценки по известни легенди. Кулминационният момент на Лятната академия 

е Детският приказен фестивал. Тази година той се състоя на 16 юли и аз, както и 

стотици други деца и гости, се отправихме към  Широка лъка.  



 

 

Денят беше слънчев, настроението приповдигнато, вървяхме по пътеката към 

Дома. Още с посрещането децата ни приветстваха с „Добре дошли!” и „Заповядайте, 

заповядайте…”, прегръщаха ни, държаха ни за ръце и нетърпеливи да представят 

наученото през последните седмици, подскачаха и се смееха от радост. Тази радост се 

пренесе у всички гости на празника - дечица от Домовете в Кърджали, Гоце Делчев, 

Хасково, Девин и Пловдив, учители, спонсори, представители на Кметството в Широка 

лъка, служители от Община Смолян, многобройни гости от България и чужбина.  

В Дома в Широка лъка живеят над 50 деца. Те са на възраст от 7-18 години.  

Различните проекти и Лятната академия, които се организират от ръководството, 

особено допринасят за личностното развитие на децата, изграждането на социални 

умения у тях, възпитаването на креативност, публична изява. Екипът на Дома и 

директорът, господин Станислав Шиков, споделят задоволството си от успехите на 

децата.  

Дейността на колектива е насочена към осигуряване на добри условия за живот и 

учебна дейност, към лекуване на психическите травми и напрежението у децата, към 

задълбочаване на социалните контакти, придобиване от децата на нови знания за 

различни културни модели, разнообразяване на културния им живот, както и към 

поощряване на талантливите деца, възпитаването на самочувствие и сигурност у тях. 

Господин Адам Бейджър, главен спонсор и един от най-големите дарители на 

домове за деца-сираци в България, сподели, че не струва много пари да се направи едно 

дете щастливо, важното е да се намерят верните хора и най-вече да съществува  

желанието да се помага. Господин Бейджър е англичанин. Всяка година той посещава 

децата в Широка лъка и присъства на Фестивала. И този път той сърдечно приветства 

децата,  правеше снимки, от сърце се наслаждаваше на детската глъч. 



Уверявам Ви, че по време на Фестивала в Широка лъка децата, облечени като 

принцеси и войни, императори и животинки, разказвайки, свирейки и танцувайки на 

фона на фантастични декори, изцяло плениха публиката. Тя ръкопляскаше и пееше, 

ставаше на крака и аплодираше малките артисти… Празничната еуфория продължи 

няколко часа. След това завърши с чудесните български хора. Танцувахме всички, 

хванати за ръце и опиянени от радост.  

Бих могла да кажа, че денят не приключи с празника. Денят още живее с усмивките на 

децата и ще продължи до следващия ден от юли, в който спомените от Фестивала през 

изминалата година ще прелеят в следващата. 

От името на ръководството на Дома за деца в Широка лъка и лично от името на 

директора, господин Шиков, препращам до всички Вас поканата да гостувате на Дома 

и присъствате на Десетия юбилеен детски фестивал, който ще се състои през втората 

седмица на месец юли 2012 година.  

Адресът е следният: 

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Катя Ванчева” 

Станислав Шиков - Директор 

ул. „Люлката” 2 

4840 с. Широка лъка, област Смолян 

Тел., факс: + 359/ 30302/ 231 

Интернет: www.domshirokaluka.bg 

Децата Ви очакват! Доставете им радост! Подарете им своето скромно 

присъствие! Децата от Широка лъка ще Ви разкажат приказката за „Прасковената 

градина”, ще ви обсипят с розов цвят и  след това ще се чувствате още по-щастливи. 

 

Ваня Велкова 

Преподавател в Германия 


