Последната визита по проект „Говорещи снимки“ 2013-2015 беше в
Турция и именно защото беше последна беше най-запомнящата се.
Първоначално проекта
“Talkative Photos” беше непознат за
мен. Не знаех какво предстоеше и
правех задачите само защото
трябваше. Не съм очаквала,че след
толкова усилена работа от всики нас
накрая ще има такова страхотно
изживяване. Много се радвам,че
имах възможността да бъде част от
този проект и още повече се радвам, че успях да пътувам до Турция. От
началото на проекта исках да посетя точно тази държава и все още не мога
да повярвам, че бях там. 
Пътуването до Турция беше едно
незабравимо преживяване за мен. Една
мечта, която вече е реалност.
Благодарение на това пътуване по
проекта, аз за първи път се качих на
самолет и това беше само началото на
едно страхотното преживяване.
Пътуването беше страхотно.

В понеделник отидохме да
разгледаме училището. Посрещнаха ни
много добре и отново видяхме нашите
турски приятели, които познавахме от
визитата в България. Тяхното училище е
много хубаво . Това, което ми направи
впечатление беше техният физкултурен
салон, който е много голям. Също така
видяхме и кабинета на директора, а той
ни почерпи.
От цялото училище най-голямо впечатление ми направи стаята, в
която имаше изложба, свързана с проекта. Добре подредени много
снимки от всички визити и автентични материали като сувенири,
национални носии и
спомени от всяка една
държава партньор по
проекта. Беше подредена
толкова добре и с
толкова много любов, че
нямаше начин да не ми
направи впечатление.
Беше уникално.

Опитахме и от тяхното
турско кафе, което беше
наистина много хубаво за
разлика от чая им, който не е за
всеки . 

След това имахме среща с кмета на
Айдън. И той беше много мил и
дружелюбен както всички хора от града.
Той ни подари много подаръци и ни
разказа за града. Ние научихме много
неща за града благодарение на всички
страхотни хора не само на кмета.
Айдън е административен център на
приегейската област Айдън и на община Айдън. Намира се на 80 km от
Егейско море в широката долина на река Меандър (на турски Бююк
Мендерес). Меандър е най-важната река в
западната част на Мала Азия. На север от
град Айдън се намира планината Айдън,
която има няколко високи над 1 800 m
върха.
В града има стари джамии и старо училище за богослови. В областта
се произвежда зехтин, сапун, текстилни изделия и цимент. Водещо е
растениевъдството- маслини, смокини. Областта е разделена на 16
околии, които се разделят от своя страна на общини. Околиите носят
имената на глаlните им градове, които са: Боздоан, Герменджик, Дидим,
Инджирлиова, Караджасу, Карпузлу,Кушадасъ и др.
Първият ни ден приключи с разходка из града.
Единственото нещо, което не ми хареса в Турция беше, че
шофьорите не спират на пешаходните пътеки.
Във вторник посетихме
старият град Aphrodisias, който
беше наистина красив.
Афродисиас се намира в
поречието на р. Меандър, в
плодородната Егейска низина близо
до Айдън в Западна Анатолия.
Селището има дълго и успешно

съществуване от I век пр. Хр. до VI век сл. Хр. И до днес са запазени много
от паметниците на античността, а при
археологическите разкопки са разкрити
множество изящни мраморни статуи и други
предмети от йонийския и римския периоди.
Предполага се, че в селището се е намирала
реномирана скулптурна школа, която
разпространявала както своите
произведения, така и майстори-занаятчии из цялата Римска империя.
Важни паметници са Храмът на Афродита, Театърът, Термите на
Адриан, Агората, Базиликата и Стадионът.
Освен това посетихме и Памуккале- уникално място, което ни удиви
със страхотните си забележителности.
Памуккале (Pamukkale) или „замъка на памука“ (превод от турски) е
природна забележителност в
югозападна Турция, в
провинцията Денизли,
удивителен и природен
феномен в околностите на
градчето. Направихме много
снимки и събрахме страхотни
спомени, които никога няма да
забравим.
В Сряда след като си
направихме една страхотна
разходка из чудесните забележителности в Турция, дойде време и за
малко работа. Денят ни започна със среща в училището, за да представим
последната презентация по проекта. Но това за нас беше удоволствие, а не
досадна работа. Честта да представим продуктите от Етап 7 „Известни
снимки“, изработени от учениците от българския отбор се падна на мен и
Петя Славкова. Ние се справихме страхотно, въпреки вълнението да
презентираш пред толкова много хора.

След това домакините
организираха състезание и ни
разделиха на отбори. Отговаряхме на
въпроси свързани с проекта. Всички
участници показаха добро познаване
на дейностите от проекта.
Също така посетихме и една
страхотно изложба с картини,
нарисувани от ученици от
училището в Турция.
Както всяко нещо си има
начало и край. Дойде и
последният ден, когато всички
ние бяхме заедно. И точно,
защото беше последният ни ден
ние си прекарахме незабравимо.
Първо бяхме в училището,
за да получим сертификати и
наградата от фото състезанието.
Преди да отидем на обяд ,
прекарахме чудесно в
компанията на нашите приятели
от Турция.
Обяда беше приготвен от
учениците и това беше страхотен
жест от тяхна страна. Традиционната турска кухня е наистина много вкусна.
Ние не само останахме много доволни от вкусно приготвената домашна
храна, а също и обменяхме много информация и правехме снимки с
новите си приятели от Турция и Испания.
След това посетихме историческата сграда „Nasuhpasa Kulliyesi“ и
там отново ни очакваха много приятни изненади. Видяхме загадъчният

танц на дервиша това е нещо уникално-движенията му означават ......Taking from God and giving to people.
Суфи в мюсюлманската религия е мъдрец, който се стреми лично да
усети Бога. Името произхожда от „суф”- вълнено облекло на първите суфи.
Обществото на дервишите е част от общата суфитска система. За да влезе в
обществата на дервишите,
мюсюлманинът се оттегля от външния
свят за 1001 дни, изискване, към което
неминуемо трябва да се придържи.
Първият изпит се провежда в текето
(т.е. манастира). От тук следва
кандидатът да престои в малка стая 3
дни, без да говори и спи. На четвъртия
ден му се дава черна дреха, която е
първоначалното тяхно облекло.
Именно тогава се учи и танцът,
наречен сема. Около 90 дни отнема на
кандидатите да усвоят прословутото
въртене, което от своя страна крие
магична сила и тайнственост.
Интересен факт е, че движението и
въртенето на дервишите може да е взаимствано от старите питагорейски
школи, където били обучавани на танци и движения, при които всеки един
от танцуващите се движел по характерен начин за определена планета,
която се е вярвало, че
представлява.
Танцуващите изпадали в
състояние на пълен транс и
чувство за безкрайност. Сема не е
само танц, а култова церемония,
която по традиция се изпълнява в
понеделник вечер. При този
ритуален и изключително
омайващ танц се осъществява връзка с Бог. Дервишите влизат в Семахане

или залата за въртене, облечени в дълги бели роби с широки поли, които
са техните савани. Върху тях дервишите носят широки черни наметала,
които символизират земните им гробове, а червените шапки, които носят
са символ на надгробния им камък.
Цялата церемония всъщност започва с речетатив на човека, който
знае Корана наизуст. Шейхът (главният дервиш) се покланя като повежда
всички в кръг. Дервишите хвърлят черните си наметала едва когато
направят 3 обиколки, което символизира освобождаване от грижите и
връзките със земното.
Един по един, със скръстени
ръце пред гърдите, дервишите
приближават до шейха, покланят му
се, целуват му ръка, след което
получават наставления, които се
прошепват на ухото. След това се
плъзват по пода, сякаш напускат
земния живот. Танцьорите разтварят
ръце и великолепният танц на
дервишите започва.
Дясната си ръка те държат
изпъната нагоре, като по този начин
те получават благословия от небето,
която свързват със земята чрез
отпусната си надолу лява ръка. След
близо 10 минути всички танцьори
спират и клякат, след което се
изправят и танцът продължава
отново, това се повтаря 4 пъти.
Г-жа Танева и г-жа Манчева показаха
своите спортни заложби по баскетбол.

Кушадасъ е град в Айдън, Западна Турция, разположен на брега на
Егейско море. Селището е отдалечено на 90 км от третия по големина град
в Турция — Измир. Кушадасъ е атрактивна туристическа дестинация,
посещавана от хиляди души годишно. Буквално преведено, името на града
означава Птичият остров. Образувано е от турските думи kuş — птица, и
ada — остров.
А прекараното време в Kusadasi остави незабравими спомени в нас.
Вечер е толкова красиво, че няма начин да не впечатли човек. Уникално е!
Забавлението не приключи и в късните часове на нощта.

Една седмица, която мина прекалено бързо за жалост.
Всяко преживяване през тази седмица е доказателство, за
едно страхотно приятелство.
Хората от всяка една държава са страхотни, но със сигурност смея да
твърдя че турците са най-гостоприемните и дружелюбни хора. Впечатлена
съм от техните качества. Те успяха да ни предразположат да се чувстваме
като у дома си и затова съм сигурна, че вече имаме едно голямо семейство
в Турция. 

Пет различни държави, различни хора и култури не ни попречиха да се
опознаем и да намерим нови приятели.
През тези 2 години ние не само работихме по проекта, но посетихме
различни държави. Видяхме техните забележителности, запознахме се с
нови култури, срещнахме нови хора, които вече ще са част от нашия
живот.

