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Šukar alen ko riga tari akaja paramisi tari ,,Amari libroteka”

O barabarutno drabaribe čitrakerina amare čhavencar ja sikljovnencar si šajdipe baš barabarutno amalipe thaj sikljovibe.

O čitrakerina putrena neve perspective. O čitrakerina dena amen arka te kera majbare pučarkeriba, majlokheste te sikljova, te sikljova sar te arakha 
I čačutni informacija, sar te ava dzi ko neve ideje ja te buvljara thaj te barvakera adava so isi amen. O lila čhivena amen ki akcija. Ola šaj te den 
amen ideja te kera diso nevo, te dza nekote, te kera lafi javere manušencar, te kera sama ko bukja, čipote thaj manuša trujal amende. Dena šajdipe 
e čhavenge tromale te istamalkeren pumari imaginacija. Keren interesnikane aktivitetija palo čitrakerinengoro drabaribe. Buvljaren o teme baš 
lafikeriba so dena šajdipe akala tekstija. Den phravde pučiba so kerena kritikano gndipe ko čhave thaj so ka bajraren lengiri kreacij. O drabaribe 
čitrakerina si salde jek tikni hapa ko procesi taro kontinuirime sikljovibe so kerela pe ko sahno dzivdipe thaj zaruri si te ova garvasijale so daja arka 
amare čhavenge ko adava procesi.

Akava si salde avgo hapa taro lungo dzaibe ko drom tari fantazija.

     Lačho drabaribe!

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

         Уживајте во читањето! 
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Namaste, me sijum o Saško. Me dzivdinava 
ko keher baš čhave. Nane man ni daj ni dat. 
Adaleske mangava rikono. But mangava.

Hramongjum e Papu pahoske te anel mange, 
Anavjale, čitrakergjum leske jek. Dikjola sine 
sar dzivdo.

Здраво, јас сум Сашко. Јас живеам во домот за 
деца. Немам ни мајка ни татко. Затоа сакам куче. 
Многу посакувам. 

Му напишав писмо на Дедо Мраз да ми донесе. 
Всушност, му нацртав едно. Изгледаше живо.



E rikone so akrakhljum le telo 
neveberšeskoro kaš dikjola sine sar 
dzivdo. Sine kerdo tari kafakiri kadifa 
thaj sine le vunata jakja.

O manuš so arakhela amaro kher o 
rajo Aleksandar, sine ko kočija pe 
sobate ki te dikhel o programe baš 
dzukeleskoro bašibe.

Кучето кое го најдов под новогодишната 
елка исто така изгледаше живо. Беше 
направено од кафеаво кадифе и имаше 
светкави пластични очи. 

Нашиот чувар на домот господин 
Александар, лазеше пред него во 
собата за да ги провери програмите за 
'ржење и завивање.



Taro jek fori o dzukel vazdingja po paluno 
pro thaj kergja viro.

„O dzukel si rumimo” rovela sine pe I rajoni 
Mirjanam, amari šerutni medicinakiri phen.

„Vakergjim lenge kaj na mangava dzikel so 
kerela viroja”.

Ненадејно, кучето ја крена својата задна нога 
и направи убаво вирче.

„Кучето е расипано“, се жалеше госпоѓица 
Мирјана, нашата главна медицинска сестра. 

„Јасно им реков во продавницата дека сакам 
нешто што не прави вирчиња!“ 



O čhave phravena sine o kutie bas penkalia thaj 
o kompletija boicencar. Khoni na dikhlja kana 
ikliljum tari kamra.

Me mangava rikono. But mangava.

Другите деца одвиткуваа кутии за пенкала и 
комплети боички. Никој не забележа кога ја 
напуштив собата. 

Јас сакав куче. Многу го посакував.



E čhavea tari amari mahala o Deni trapmingjam amen, 
baš leskiri želka dengjum le panč tasvirija hokearencar.

E želkake dengjum anav Eva, sar so akharela pe jek čhaj 
so lele la jek familija.

Arakhava sine e Eva ki jek kutija palo dolapi. Sovela sine 
sahno jevend. Čak I vika tari rajoni Mirjana na vazdela 
sine e Eva.

Со Дени, момчето од соседството, направивме трампа, за 
неговата желка јас му дадов пет сликички со хокеари.

Мојата желка ја крстив Ева, по девојчето кое го посвои 
едно семејство. 

Ја чував Ева во кутија зад шкафот. Таа спиеше цела зима. 
Дури и викањето на госпоѓица Мирјана, секое утро, не ја 
будеше Ева.



Jek dive ko fevruari, I Eva dzangavdili.

Pohari iklili tari kutija thaj geli ki kujna. Telal taro frižideri dikhela 
sine e romnja so kerela sine habe.

„Sap!” Dengja vika I romni so kerela habe. „Atako kergja man sap!”

Еден ден во февруари, Ева се разбуди. 

Полека се искраде од кутијата и отиде право во кујната.  
Од под фрижидерот ја ѕиркаше готвачката.

„Змија!“ вресна готвачката. „Ме нападна змија!“



I Eva zaruri sine te iranel pe ko Deni. Ov sine bibahtalo, 
numa kana šungja kaj nane zaruri te iranel o tasvirija 
hokearencar pelo leske bezeh.

Me mangava sine rikono. Bit mangava sine.

Ki avlija arakljum pužalke. Čivgjum len ki kofa.

Ева мораше да се врати кај Дени. Тој не беше среќен, 
но кога разбра дека не треба да ги враќа сликичките 
со хокеари ѝ се сожали.

Јас сакав куче. Многу посакував.

Најдов некои полжави во дворот. Ги ставив во кофа.



Našle panda I avgo rat. Dzava sine pali lengere rošale 
hape, numa naštine sine te arakhav len sa.

„Dikh so kergje akala tikne čohane ki politura taro miro 
nevo mebeli ki kancelarija”. Dela sine vika I rajoni Mirjana.

„Ka biknav len ko francusko restorani”, pengja o rajo 
Aleksandar.

За жал, тие избегаа од кофата уште првата вечер. Ги следев 
нивните светкави траги, но не можев да ги најдам сите.

„Види што ѝ направиле овие мали чудовишта на политурата 
на мојот нов мебел во канцеларијата.“ Викаше госпоѓица 
Мирјана. 

„Ќе ги продадам во француски ресторан“, рече господин 
Александар.



Resargjum te arakhav len thaj te 
tromakerav len. Sa salde jek so I rajoni 
Mirjana čudingja le taro dzami.

Akava nikana nane te bistrav le lake.

Успеав да ги зачувам и да ги ослободам. 
Сите освен еден што госпоѓица Мирјана 
го фрли низ прозорецот. 

Ова никогаш нема да ѝ го простам.



Adaleske činavgjum me balende te čivav 
mange dzuva.

Na sine lokho te arakhen pe dzuva.

Ko agor astargjum taro čhavo so dzala sine ki 
amari sikljovni.

За одмазда решив да си ставам вошки во косата. 

Не беше лесно да се најдат вошки. 

Најпосле, успеав да префатам од момчето што 
патуваше до нашето училиште.



 

 

 I rajoni Mirjana nikana na sine po holjami. 

„Na cidava man lender” phengjum lake.

Marava sine man sar arslani. Resargjum te ikerav salde 
nekobor ki krpa. Numa I rajoni Mirjana kergja poro.

Nane man dzuva, numa ačiljum bizo bala.

Pa o bala ka bajron.

Никогаш не сум ја видел гoспоѓица Мирјана полута.

„Не се откажувам од нив!“ ѝ реков.

Се борев како лав. Се обидов да зачувам неколку во 
мојата крпа. Но, гoспоѓица Мирјана победи.

Немам вошки, но останав и без коса. 

Па, косата ќе порасне.



Numa, diso ulo. I rajoni Mirjana legargja man ki peri 
kancelarija kote so dzakerena sine jek rom thaj jek 
romni.

„Mangea li amen te ova tuke jerije?” pučle man ola.

Na dzanava. Me taro sakana mangava sine rikono. 
Me but mangava. A nane man.

Но, нешто се случи. Госпоѓица Мирјана ме 
однесе во својата канцеларија каде што 
чекаа еден човек и една жена.

„Дали би сакал ние да ти бидеме родители?“, 
ме прашаа тие.

Не знаев. Јас отсекогаш сакав куче. Многу го 
посакував. А не го добив. 



Ko agor phenava: „Ka dikhav te kerav”.

Gndingjum aj te dikhav ka mangel li akaja romni e kijren 
faraonija so vakergja kaj ka del man o Deni.

Adaja javin mukljam e rajona Mirjana, e rajo Aleksandar 
thaj e javeren čhaven.

Resljm ko lengoro kher. Gndinava sine e kijrenge 
faraonija sa dzikote na dikhljum so dzakerela amen 
anglal I porta…

На крајот реков: „Ќе се обидам“.

Си помислив ајде да видам дали оваа жена ќе ги сака 
мравките фараони што ми ги вети Дени. 

Тоа утро ние ги напуштивме госпоѓица Мирјана, господин 
Александар и другите деца. 

Пристигнавме во нивната куќа. Размислував за мравките 
фараони сѐ додека нѐ видов што нѐ чека на портата...



…but šužo germanijakoro ovčari.

„Ajde Ben, akava si toro nevo sajbija”, vakergja o 
manuš dzikote harovela sine e rikonekoro šero.

O rikono khanlja man sar dosti.

„Agjaar Ben, šukar kergjan. Akava si amaro čhavo 
Saško”, vakergja I romni thaj galingja man ko šero.

...прекрасен германски овчар.

 „Ајде Бен, ова е твојот нов господар“, рече 
човекот додека ја чешкаше главата на кучето. 

Кучето пријателски ме душна. 

„Така Бен, одлично сторено. Ова е нашиот син 
Сашко“, рече жената и ме погали по главата.



 

 

Me mangava sine rikono. But mangava sine. 
Akana isi man.

Numa na salde le.

Avgo fori ko mo dzivdipe isi man daj em dat.

Јас сакав куче. Многу го посакував. А сега го 
имам. 

Но, не само него. 

За прв пат во мојот живот, имам мајка и татко.

За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор 
по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното 
општество реализирајќи активности во областа на образованието, 
уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите (детските) 
права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, 
учествува и директно спроведува активности кои промовираат 
иновации, напредок и развој на работата во предучилишните 
установи и основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во 
   детските градинки, основните и средните училишта 
 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно   
   образование 
   за развојот на детето 
 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и  
   младите 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот има за цел да ја подобри состојбата на ромската 
заедница за да може полесно да се искористат постојните 
можности за образование, вработување и учество во демократски 
процеси на одлучување на локално и национално ниво, преку:

• Зајакнување на образовните постигања на Ромите, преку 
подобрување на предзнаењата на децата на предучилишна 
возраст, успехот на учениците од I до VII одд. и степенот на 
писменост кај млади девојки и жени;

• Подигање на нивото на информираност и подобрување на 
вештините на Ромките за подобро родителство и проактивно 
одговорно граѓанство;

• Унапредување на демократското учество на Ромите во 
процесите во заедницата и подобрување на капацитетите 
и вклученоста на ромските НВОа во прашања кои се 
однесуваат на квалитетот и дискриминацијата во услугите за 
жени и деца.

Baš Fonacija ,,Hapa pali hapa”

I Fondacija baš edukacijakere thaj kulturnikane inicijative ,,Hapa pali 
hapa”- Makedonija dela dumo ko bajroibe phravdo sasuitnipe kerindoj 
aktivitetija ki umal tari edukacija, arti, kultura, ikalutnipe, sar thaj 
manušikane (čhavorikane) nijamija thaj dizutnengoro sasuitnipe. I 
Fondacija legarela, koordinirinela, lela than thaj direktnikane kerela 
aktivitetija save so promovirinena inovacie,anglunipe thaj bukjakoro 
bajroibe ko anglosikljovibaskere ustanove thaj fundavne sikljovne ki 
Republika Mkedonija.

I fondacija si fokusirime ko akala resarina thaj prioritetija:

 - Kontinuirime profesionalnikano bajroibe e bukjarnenge ko  
   čhavorikane khera, fundavne thaj maškarune sikljovne;
 - Minsakoro vazdibe baš o dzanlibe taro kvaliteteskoro   
   educiribe baš čhaveskoro bajroibe;
 - Dzanlibaskoro anglunipe thaj veštine ko čhave thaj ko   
   terne.

CELIJA E PROEKTESKERE

E proekteskiri resarin si te kerel majšukar e romengoro hali te šaj 
polokeste te te šaj te istemalkeren pe o šajdipa baši edukacija, 
butikeribe thaj participacija ko demokratikane procesija ko anibe 
decizie ko lokalno thaj nacionalno leveli, mujal:

• Zuraripe i edukacija e Romengiri, mujal zoraripe o dzandipe 
ko čhave so si ko berša anglal te dzan gi sikljovni, o sukcesi e 
chavengoro taro I dzi ko VII to klasi, hem o leveli taro pismenost 
ko terne chaja thaj romnja;

• Bajraripe o leveli taro informiribe thaj te bajron e Romengere 
veštine bašo pošukar roditelstvo hem proaktivno dzovapjalo 
dizutnipe;

• Bajrardi thaj demokratikani participacija e Romengiri ki kedin 
thaj te kerel pe po šukar o kapacitetija thaj I inkluzija ko 
Romane biradzakere organizacije ko pučiba baši o kvaliteti thaj i 
diskriminacija ko servisija e romnjenge thaj e chavenge.



Proekti baši kapacitetengoro thaj minsakoro zorarkeribe baši demokratija ko Roma mujal i edukacija
Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование
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