
Загадката на равенството 

/сценарий/ 

Зори: Скъпи приятели, уважаеми гости, приветствам ви с добре 

дошли на нашия интердисциплинарен урок „Загадката на 

равенството“, посветен на етносите в България. 

Теди: В нашата страна в мир и хармония живеем заедно българи, 

арменци, евреи, турци, роми и представители на по-малки 

етнически групи. Всяка от тях има своите бит, традиции и обичаи, 

които съхраняват нейната идентичност. Всяка от тях почита и 

своите празници и светци. 

Зори: Но… най-хубавият празник е този, който е споделен и общ. 

За всички ни, събрани днес и тук в нашето голямо семейство – 

училището. Ще имате възможност да се насладите на 

представянето на прекрасните момичета, състезаващи се за 

титлата „Мис Успех“, да научите повече за ромската история и 

култура и да бъдете част от веселото настроение на днешните ни 

споделени мигове. 

Теди: Преди да поканим на сцената претендентките за приза на 

най-успяващо ромско момиче, малко история.  

Има много легенди за произхода на днешния празник. Според 

една от тях Свети Василий спасил ромите от удавяне във водите 

на бурно море, като има пратил ято гъски, на чиито гърбове те се 

качили и стигнали до брега.  

Зори: Друга легенда разказва, че Банго Васил е бил куц овчар, 

който помогнал на свой събрат в беда. 

Теди: Според трета, всички се оплаквали от циганите и Господ 

заповядал на светиите да ги изтребят. На св. Василий и св. Георги 



им дожаляло и скрили по едно циганче, единият – момче, 

другият – момиче. Минало време, дошъл празник. Седнали да 

празнуват, но нямало никаква веселба. Тогава двамата светци 

довели децата, които спасили. Циганчетата започнали да пеят и 

да танцуват и настанала веселба. Разбрали, че и без тях не бива. 

Така циганският род бил спасен. 

Зори: Но каквото и да се е случвало в миналото, ето днес всички 

сме тук, в тази зала и нека заедно празнуваме  да се 

забавляваме. Теди, смятам, че е време да представим журито, 

което ще оценява представянето на момичетата: 

Председател – г-жа Ани Ангелова, директор на училището и 

членове г-жа Рени Спасова, Айлин Ферад, Ивелина Петрова и 

Благовест Маринов. 

И да поканим и тазгодишните претендентки за училищния приз 

„Мис Успех“. Момичета, заповядайте! 

Теди: На конкурс – като на конкурс. Моля, всяка от вас да изтегли 

своя номер от късметлийската кошница на Ванеса. Това е 

поредността, в която ще се представяте на публиката. 

… 

Емма: Чакайте, чакайте, идвам, идвам. Закъснях ли? 

Зори: Не си закъсняла, тъкмо започваме. Моля заповядай, сядай 

и се наслаждавай! 

Емма: Къде да сядам, бе? Как да сядам? Аз за конкурса се 

записвам, за миска. 

Зори: Еми, ти не си разбрала. Конкурсът е посветен на ромския 

празник Василица, на циганската Нова година и в него се явяват 

момичетата от квартала. 



Емма: Я!!! И що да не мога да се явя и аз? Я ме погледни! По-

внимателно! 90-60-90! Миска съм си отвсякъде. 

Зори: Еми, ама конкурсът е за девойките от махалата, бе човек! 

Емма: От  махалата, а? Ахаааа! Дискриминирате ме значи! За 

едни може да са мис, а за други не може! А ако подам жалба? 

Ще подам! До комисията за защита на правата на човека, до 

комисията за защита от дискриминация, до Хелзинския комитет и 

ще ви съдя съгласно законите на международното право в Хага.  

90-60-90! Оставам! 

Зори: Еми, ама те предварително са си подготвили тоалетите, 

посланията, всичко. А ти… как? 

Емма: И аз съм се пременила, и послание имам, и оттук не 

мърдам. Ясна ли съм? От короната ще ме лишават те! Ванеса, дай 

номер! 

… Последен, а? Е, то си пише в една свещена книга – последните 

първи ще станем! Благодаря! 

 (Теди обявява момичетата по реда на номерата, четат…) 

Емма / чете последна послание на ромски език/: Вие защо ми се 

смеете така? Ми, не ме заслужавате, това е! Що ли си губя 

времето при вас, като ме канят от „Мис България“ и „Мис Сват“? 

А, и от „Мис Вселена“ също. Напускам ви. Ще видите вие какво 

значи слава!!! /излиза/  

Зори: И докато уважаемото жури определи подедителките, да 

чуем стихотворението „По Василица“ в изпълнение на Славейко 

Симеонов. 

Теди: Моля, момичета, заповядайте на сцената /качват се/. И 

преди да чуем официалните резултати, нека изненадаме и 



организаторите на днешния празник. /връчване на титлите „Мис 

Абитуриентка“, „Мис Доброволец“, „Мис Талант“ и „Мис 

Василица“/ 

Зори: И нека чуем г-жа Ангелова да обяви носителката на приза и 

нейните подгласнички.  

 

    

 


