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Здравейте на всички,
Казвам се Рижка и много се радвам да споделя с вас 
първия си професионален комикс!
Аз съм ученичка и илюстраторка на 18 г. от Индонезия 
и съм борец срещу тормоза в училище. Сигурно знаете 
от личен опит, но тормозът в училище е сериозен и 
често срещан проблем навсякъде по света. Често ние и 
другите около нас се боят да надигнат глас срещу него.
Особено тези, които се боят да надигнат глас, да 
превъзмогнат страха си и да ползват суперсилите си да 
спрат тормоза – независимо дали чрез рисуване, писане, 
активизъм или пеене.
Затова създадох Чипта – 15-годишна супергероиня, която използва силата на изкуството 
да се бори с тормоза. Аз самата съм срамежливо момиче и затова се надявам тя да 
вдъхнови другите.
Не мога да повярвам, че Чипта спечели състезанието за комикс за училищен супергерой.
Благодарна съм за възможността да помогна светът да стане по-безопасен и мирен.
Благодарение на помощта и подкрепата на DeCheser Media, УНИЦЕФ, Comics Uniting 
Nations и Габриел Пиколо мога да споделя историята си с вас.
Надявам се да ви хареса,
Рижка

Чипта: Твори!
Герои и история: Раиса Фатима Рамли – Рижка

Изпълнителен продуцент: Майкъл де Чесър
Продуцент: DeCheser Media

Сценарий: Тим Лати, Раиса Фатима Рамли – Рижка, Майкъл де Чесър
Моливи: Раиса Фатима Рамли – Рижка

Цвят: Раиса Фатима Рамли – Рижка и Тим Лати
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Íå, ìåðñè.

Çäðàâåé, î÷àêâàõìå òå! 
Äîáðå äîøëà â íîâîòî  

ñè ó÷èëèùå.

Àìè, äà.
Òàêà òå 
èñêàì!

Áëàãîäàðÿ.

Çíàì êàê äà ñå 
îïðàâÿì ñàìà.

Äîáðå òîãàâà. 
Ðàäæóà…

Ìîæå äà òðúãâàø. 
Èñêàø ëè âñå  
ïàê íÿêîé äà  

òè ïîêàæå ïúòÿ?

Î÷àêâàò òå ìíîãî  
íîâè íåùà.  

Ãîòîâà ëè ñè?

Òîâà å çà òåá. Ïúðâèÿò 
òè ÷àñ âå÷å çàïî÷íà. 
Êàáèíåòúò å â äúíîòî  

íà êîðèäîðà.

ÍÎÙÍÈ ÇÂÅÇÄÈ 

ИСТОРИЯТА  
Е ЗАБАВНА

ДЪРВО  
НА ПОДКРЕПАТА

Ãðèæåòå ñå çà ïðèðîäàòà



Íÿêîè îò äåöàòà  
ìîæå áè ùå èçïðîáâàò 

êîëêî ñè êîðàâà...

Íå ãî ïðèåìàé ëè÷íî,  
òàêà å â ãèìíàçèÿòà.

Âñè÷êè êàçâàò òàêà,  
íî íå è àç. Çíàì, ÷å ìîæå 

äà å ðàçëè÷íî.

Îò ìåñåöè âå÷å ïðàâÿ  
òî÷íî òîâà – îòêàêòî 
ðàçâèõ ñóïåðñèëèòå ñè.

Îáèêàëÿì îò ó÷èëèùå  
íà ó÷èëèùå,  

çà äà ïîääúðæàì ìèðà.

Ñëåäâàì ñòúïêèòå  
íà ìàéêà ñè.

È àç ÿ îáè÷àõ,  
áÿõìå ìíîãî  

ùàñòëèâè, äîêàòî íå…

Òîðìîçúò íå òðÿáâà  
äà ñå ïðèåìà çà íåùî 
íîðìàëíî. Òðÿáâà äà  
ãî èçâàäèì íà ïîêàç.

Òÿ áåøå æóðíàëèñò è èçïîëçâàøå ñèëèòå ñè  
çà äîáðî. Óæàñíè ñåíêè ïàäàò âúðõó õîðàòà è  
ãè êàðàò äà ñà çëè ñ äðóãèòå îêîëî ñåáå ñè.

Õîðàòà ÿ îáè÷àõà, çàùîòî áðàíåøå 
ñïðàâåäëèâîñòòà è ïðîãîíâàøå 

ñåíêèòå ñúñ ñâåòëèíà.

…íàñëåäèõ è  
äàðáàòà È̀.

ПОСТИЖЕНИЯ: 

Сертификат



Íå î÷àêâàõ äà  
èçïîëçâàì ñèëèòå  
ñè òàêà ðàíî.

Ïðîçîðåöúò å âèñîêî 
è íå ìîãà äà 

ïîãëåäíà ïðåç íåãî.

Çâó÷è ñÿêàø  
íÿêîé ìàé å  

â áåäà.

Íàäÿâàõ ñå äà å ñïîêîéíî 
ïîíå äî îáåä.

Ïðèñòèãíàõ òî÷íî íàâðåìå.

Î, íå!

Ìîëÿ âè!  
Êàêâî ñúì âè  

íàïðàâèëà? Çàùî  
ñå äúðæèòå òàêà  

ëîøî?

õðúñõðúñõðúñ



Çíà÷è ìîæå äà ñå 
ñïðàâèø ñ çàäàíèÿ  
â ó÷èëèùå, íî íå è  
ñ íàøèòå çàäà÷è?

Ïîëîæåíèåòî å ïî-çëå, îòêîëêîòî 
ñè ìèñëåõ. Íàïîñëåäúê Áàÿíãàí  

ñå ïîÿâÿâà íàâñÿêúäå.

Ìàìà âèíàãè ïîâòàðÿøå 
äâå íåùà. Íàé-äîáðèÿò 
íà÷èí äà èçêîðåíèø 
ñòðàõà å äà íàìåðèø 

ïðè÷èíàòà…

Òîâà òðÿáâà äà ñè íàïîìíÿì 
ïîñòîÿííî â ìîìåíòà.

Êàçâàøå è âèíàãè äà ñå îáëè÷àì 
ïîäîáàâàùî!

Áàÿíãàíèòå ñúùåñòâóâàò â ìåæäèííî 
èçìåðåíèå, êîåòî å íåâèäèìî çà õîðàòà, 
íî àç èìàì ñèëàòà äà ãè âèæäàì è 

ãîâîðÿ ñ òÿõ.

Àêî íèêîé íå ñå íàìåñè, íåñèãóðíîñòòà è ñòðàõîâåòå  
íà ÷îâåê ïðåâçåìàò äóìèòå è äåéñòâèÿòà ìó. Â ðåäêè 
ñëó÷àè ñòðàõîâåòå ñòàâàò òîëêîâà ñèëíè, ÷å ïðèåìàò 

ôîðìàòà íà ñòðàííà ñÿíêà êàòî Áàÿíãàí…

Íàé-óìíàòà â êëàñà 
âå÷å íå èçãëåæäà 
òîëêîâà óìíà.



Нарцис!

Ôèðà, èñêàì äà âëÿçà 
â ÷àñ. Öÿëî ëÿòî ìå 
êîìàíäâàø, à ñåãà 

ïðîäúëæàâàø è â ó÷èëèùå!

Õà-õà, îïèòà ñå!

Íå ãè ñëóøàé, 
ñúëçè÷êå!

×èïòà ïóñêà ÿòî 
õàðòèåíè ãúëúáè,  

çà äà ðàçñåå Áàÿíãàí!

Òóê çàêîíèòå  
íà ðåàëíîñòòà  
ñà ðàçëè÷íè.

Ìîìè÷åòàòà âúîáùå 
íÿìà äà ðàçáåðà. 
Ñèãóðíî å ïðèÿòíî.

Ëþáèìêà íà ó÷èòåëèòå èëè ìîÿ èãðà÷êà?

Ñìîòàíÿ÷êà!

Ïðåäè áÿõìå 
ïðèÿòåëêè. Çàùî 
ïðàâèø òîâà?

Êàòî Ðàäæóà íå ìîãà äà ñå áîðÿ 
ñ òÿõ, íî ñúñ ñèëèòå ñè ùå 
ñúçäàì ñïåöèàëåí êîñòþì!

Òàêà ìîãà äà ñå âìúêíà 
ìåæäó ðåàëíîñòèòå. Íå êàòî 
Ðàäæóà, à âúâ ôîðìàòà íà…

Баянган
(сенките)

чипта
т.е. Раджуа,   но с подоБРения



óóóø
!

Áàÿíãàí îòâðúùà íà óäàðà  
ñ ÿòî ñåí÷åñòè ãàðâàíè!

Íå ñè ñïîìíÿì 
êàêâà áåøå 
ïðè÷èíàòà.

Ïðîçîðåöúò ëè  
å îòâîðåí? Îòêúäå 
âëåòÿõà òåçè íåùà?

Áúäè ñìåëà,  
ùå ñå ñïðàâèø!

Áúäè ñìåëà,  ùå ñå ñïðàâèø!

Òàêàâà ëè ñè      íàèñòèíà?
Ðàçøèðè êðú

ãîçîðà  

       
  ñè.

Òàêàâà ëè ñè 
íàèñòèíà?

Ðàçøèðè 
êðúãîçîðà ñè.

ÏÀÄÀ

Âñúùíîñò  
çàùî ñå  

äúðæèì òàêà?



Óñìèõíàòîòî ïëàøèëî  
ùå ïðîãîíè òåçè  
äîñàäíè ãàðãè.

ßñíî, 
ÿâíî íè ÷àêà 

îñïîðâàíà áèòêà.

Òè êà÷è ñíèìêàòà íà 
âîëåéáîëíèÿ îòáîð è íàñ  

íè íÿìàøå. Ìèñëåõ,  
÷å ñìå îòáîð.

Âèíàãè òðÿáâà äà óâàæàâàìå 
îñòàíàëèòå îêîëî ñåáå ñè,  
äîðè àêî ñìå â ñïîð ñ òÿõ.

Íî âèå âñå îùå ìè  
ñå ïîäèãðàâàòå  

â ñîöèàëíèòå ìðåæè.

ВРЪТ

АРРРР!

ВРЪТ



Êíèãàòà!

Òðÿáâà äà 
ÿ âçåìà!

Áåøå òâúðäå çàåòà 
äà ñè ëþáèìêàòà 

íà ó÷èòåëèòå, çà äà 
çàáåëåæèø.

Çàùî ïðîñòî  
íå ìè êàçà êàê  
ñå ÷óâñòâàø?

Òåòðàäêàòà ìè!

ÕÀ
ÕÀ

ÕÀ
ÕÀ

пляс
пляс



Â ñîöèàëíèòå 
ìðåæè âèäÿõ, 
÷å ëÿòîòî ñè 
íàìåðèëà íîâè 
ïðèÿòåëè, è 
ÿâíî ìå å 

îáçåëà íÿêàêâà 
ðåâíîñò.

Âèíàãè ñè áèëà 
ñòðàõîòåí ñúîòáîðíèê. 
Ìîæåì ëè ïàê äà 

ñìå îòáîð?

Ðàçáèðà ñå,  
÷å ìîæåì.

Òàêà å  
ïî-äîáðå.

Íî êíèãàòà ìè!

21 харесват това



ÊÐÀÉ

Êíèãàòà  
íå å èçòî÷íèêúò  
íà ñèëèòå ìè…

Îùå åäèí ðàçðåøåí ñïîð. Ïðèÿòíî å 
äà âèäèø òàêúâ ùàñòëèâ êðàé.

Íàìåðèë ñè äðóã, 
êîéòî èìà íóæäà  
îò ïîìîùòà íè?

ßâíî èìà  
îùå ðàáîòà  
çà âúðøåíå!

Àç ñúì.



С това Рижка и Чипта спечелиха конкурса

Състезание за комикс за училищен супергерой

Ако не знаеш  
как да говориш  
за проблема си – 

нарисувай го

Скицник и какви ли не 
други неща за рисуване

Този комикс е вдъхновен и посветен на младите герои в кампанията  
#ДаСпремНасилието във и около училищата чрез изкуство и активизъм. 

В Състезанието за комикс за училищен супергерой децата и младежите включиха 
супергерои, с които можем #ДаСпремНасилието в училище и да създадем безопас-
на среда за учениците. 

От 3600 супергерои, представени от 140 страни, журито, в което участваше 
известния автор на комикси Габриел Пиколо, избра 8 финалисти. След 23 100 гласа 
в интернет, светът избра победителя: 

Рижка, 18-годишен борец срещу тормоза в училище и илюстратор от Индо-
незия и нейния супергерой Чипта! 

Хилядите супергерои се различаваха по външен вид, история и сили, но едно нещо 
обединяваше всички – категоричното послание, че тормозът в училище е напълно 
неприемлив. Всички сме длъжни да намерим Чипта в себе си и да действаме. 

Научете повече в сайта на Състезанието за комикс за училищен супергерой: 
https://uni.cf/SSCC-en



Седем начина да помогнете  
да спрете насилието в училищата

Младежи от целия свят създадоха много супергерои и така с креативност-
та си дадоха положителен пример как да променим училищата си. Вдъхно-
вени от супергероите на финалистите, ви представяме шест начина да 
помогнете да сложим край на насилието.

1. Обръщайте внимание. Не позволявайте наси-
лието да остане незабелязано. Следете за знаците 
му – заплахи, обиди, наличие на оръжие или някой, 
който седи сам. Когато забележите нещо подобно, 
кажете на съответните власти, възрастен или съ-
ученик, на учители, съветници, охранители или ро-
дители.

Howl
Суперсила: Супер зрение и слух
Създател: Аксел от Еквадор, 22 г.

2. Надигнете глас! Ако сте изправени пред наси-
лие или станете свидетел, потърсете закрила и 
надигнете глас. Когато съобщим за подобни случаи 
на правилните хора колкото се може по-рано, пра-
вим стъпка към по-добър свят.

Verda aka Liberty Voice
Суперсила: Специални умения с микрофон
Създател: Хабиба от Египет, 17 г.

3. Бъдете креативни. С музика, изку-
ство или активизъм впрегнете талан-
та си и надигнете глас срещу тормоза 
в училище, в общността ви или онлайн. 
Ако искате да направите света по-до-
бър не е достатъчно само да говорите 
за проблема, трябва да впрегнете всич-
ките сили, за да постигнете целта си.

Althea
Суперсила: Трансформация на музика
Създател: Аника от Филипините, 12 г.



4. Помислете върху своето поведение. Допри-
насяте ли за насилието в училище? Пишете ли 
негативни коментари онлайн, гледате ли безу-
частно тормоз, смеете ли се на обида към някого? 
Помислете честно какво е отражението на ваше-
то държане. Може би е време за промяна.

Riposte
Суперсила: Огледални способности
Създател: Андрей от Сърбия, 19 г.

5. Вдъхвайте сила на другите. Напомняйте на оста-
налите, че могат да бъдат по-мили. Когато видите ня-
кой да говори грубо, поговорете с тях и им помогнете 
да видят други начини да се справят със ситуацията. 
Понякога имаме нужда някой да ни покаже, че можем да 
бъдем по-добри хора.

iV and Ont
Суперсила: Пътуване между пространства и  
алтернативни реалности
Създател: Хорхе от Еквадор, 22 г.

6. Проявете съчувствие. Преди да осъдите няко-
го, помислете добре какво бихте направили на не-
гово място? Когато трябва да отвърнете, напра-
вете го със същите любезност и разбиране, които 
очаквате към себе си. Така ще осъзнаете, че с въ-
просния човек имате много общо.

U
Суперсила: Временно влиза в кожата на другите
Създател: Нергиз от Гърция, 12 г.

7. Окажете подкрепа. Когато станете сви-
детел на насилие, окажете подкрепа на жерт-
вите. Прегърнете ги, покажете им забавно 
видео, напишете съобщение за подкрепа он-
лайн или поговорете с тях. Животът може 
да е труден, но милите хора, оказващи под-
крепа, го правят по-лесен. Думите и жесто-
вете имат невероятна сила.

Milo
Суперсила: Превръща написаните думи в 
енергия и действие
Създател: Кристина от САЩ, 15 г.



dechesermedia.comcomicsunitingnations.org unicef.org

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

През 2015 г. ООН стартира 17 цели за устойчиво развитие, за да реши проб-
лема с крайната бедност, да се бори с неравенството, несправедливостта и 
климатичните промени към 2030 г.
Като част от тези цели ООН се съгласи #ДаСпремНасилието срещу децата във 
и извън училище.

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

МИР И 
СПРАВЕДЛИВОСТ

ЦЕЛ 4: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Цел 4.а Осигуряването и подобряването условията за учене 
на децата, без значение от дефицитите или пола им, осигу-
ряването на безопасна, лишена от насилие, включваща среда 
за ползотворно учене.

ЦЕЛ 16: МИР, СПРАВЕДЛИВОСТ И СТАБИЛНИ ИНСТИТУЦИИ
Цел 16.2 Прекратяване на малтретирането, експлоатация-
та, трафика и всички форми на насилие и тормоз на деца.

За да постигне целите за устойчиво развитие, ООН отчи-
та следните факти:
• Децата и младежите са най-важните проводници на промя-

ната на света към по-добро.
• Бъдещето на човечеството и планетата ни е в ръцете на 

днешното младо поколение, което ще предаде щафетата 
на идните поколения.

Чуйте какво имат да кажат младите за спирането на насилието  
във и извън училище тук:

https://www.unicef.org/end-violence/youth-manifesto

За да разберете повече, посетете:

https://www.unicef.org/end-violence/youth-manifesto
http://www.comicsunitingnations.org/
https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://dechesermedia.com/
https://www.pcimedia.org/
https://www.readingwithpictures.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/



