ИНФОРмАТИКА
процеса на създаване и развитие на Националния фокусен
център, на онези журналисти, които проявиха готовност за
непредубедено сътрудничество и даваха явни доказателства
за смисъла на съществуването и труда на НФЦ, на много
приятели, съмишленици и съратници.
Извън тази „национална” програма Националният
фокусен център изпълнява пълноценно и ролята на партньор
на Европейската информационна мрежа за наркотици и
наркомании и Европейския център за мониторинг на
наркотици и наркомании. Всяка година звеното участва в
много дейности, свързани с реализирането на работната
програма на EMCDDA. Над 40 експерти от европейски
страни, европейски и международни организации посетиха
страната ни по различни проекти и задачи, над 25 български
експерти от различни институции участваха с помощта на
НФЦ в различни обучителни и експертни срещи.
Една от основните функции на Националния фокусен
център за наркотици и наркомании е да осъществява методическа подготовка, ръководство и текуща координация при
изграждането на националната публична информационна
система за наркотици и наркомании, както и при по-нататъшното £ функциониране. Методическото ръководство на
НФЦ се осъществява при подготовката, събирането, класифицирането, обработването и анализа на информацията, необходима за функциониране на публичната информационна
система за наркотици и наркомании. Това са били намеренията
при създаването на звеното, това се изисква от логиката на

нормалното развитие на нещата в областта на наркотиците
и наркоманиите, това е методическата страна на процеса.
Но дали тези идеи продължават да бъдат актуални в България,
дали социалното управление все още изпитва необходимост
от тези инструменти и механизми, кой и доколко помага
тези идеи да се осъществят, кой и доколко пречи (умишлено
или не) – това са все въпроси, на които предстои да се търси
отговор. Стига да има потребност от търсенето му. Засега
не е декларирана такава. А това вече е практическата, реалната
страна на процеса.
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КУЛТУРА И мЕДИЦИНА
Тъй често съм сама
В есенно листо намирам
и болката и радостта.
И както жадната земя
очаква дъжд,
аз чакам Нежността.
И се превръщам във сълза
в окото на сърна.......
Говоря с мама.
Говоря за живота.
За голямата измама....
Говоря с мама
за примамливото синьо –
Илюзия голяма!
Наздраве –
ще пия вино!.....
(Лунни дюни, лирика, 1997)
Отново съм съвсем сама.
Лице в лице със новия проблем.
Не се оплаквам, силна съм и знам:
кодирана е болката в мен.

Баща ми чувам как отвъд света
богата казва, дъще ставаш,
защото твои са денят, нощта.
И хората, на които се раздаваш...
Изгрява моята звезда.
Блести
в очите на ранени хора.
Богата съм, дарих топлина
и няма в мен умора.!.........
(Частица от мен, лирика, 2002)
Отварям гардероба на надеждата.
Цари потискащ безпорядък.
Искам да въдворя ред.
Подреждам мислите си.
Нагъвам и парфюмирам спомените си.
Завързвам ги с червена панделка.
В зелен цвят завивам компромисите –
доста внушителен пакет.
Болката, присвоила белят цвят,
тържествува на цял рафт.
Изморена съм, жалвам себе си.
Вратата на гардероба ме притиска.
Приютява ме белият рафт.

От огъня
остана жарта.
Дълго, дълго тля.
Измъчи
светлината.
Нестинарка е душата!
(Космичен зов, лирика 2006)
Душата стене.....
Как да се излекува ?
Трудно,
безкрайно трудно е
да намериш лекарството Любов.
Като грозд
Животът
зрее......
Зрее
по-кехлибарен
става
Узрява.....
Натежава
и се стопява.
(Метаморфоза, лирика, 2010)
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