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Трите имена: Гергана Цветелинова Цанкова Възраст: 23г.
телефон и e-mail: 0898382001,: gergana.cankova4@abv.bg
уча/работя в УНСС, специалност: „Икономика на отбраната и сигурността”

Няма да участвам в конференцията и ролевите игри, които ще се проведат в
Централния военен клуб в София на 10-12 ноември 2015 г.

Текстът на есето трябва да е до 600 думи!

Ако имате идеи и предложения във връзка с проблемите на сигурността на
младите в интернет, моля, споделете ги по-долу.

EСЕ
на тема: "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателства пред
киберсигурността"
Една от многото

20.10.
Мило дневниче,
пак съм сама. Мама пак няма да се прибере за рождения ми ден…. Щяла да прати
подарък… Ще си избера нещо много скъпо… Да компенсират затвора с баба. Писва ми да
ме разпитва по няколко часа къде беше, с кого беше, защо закъсняваш, защо са ти писали
двойка… Кошмар!…
30.10
Поредния скучен ден в училище. За какво ли ни е изобщо?!
14.11
Мило дневниче,
изгониха ме от час по химия. Е да, бях заспала, ама и госпожата да беше говорила по
телефона до четири, и на нея щеше да й се спи. А какъв сладур е само!...
15.11
От вчера нито звъни, нито мейл, нито лайк на новите ми снимки от мола. Тъпо…
Казват, че шопинга лекува… Ще пробвам.
16.11
Това съдба ли е?! – тъкмо разказвах на Ели и Поли за Алекс и той звънна. Само като чух
гласа му отново, и краката ми омекнаха. Щял да се реваншира. Бил ми взел подарък от
Париж и обеща да ме заведе на екскурзия там. Леле, представяш ли си? Аз във фейса със
снимки пред Айфеловата кула! С него! Да се целуваме! Уха!
Пък Ели ме пита:”Не мислиш ли, че трябва да се видите?” Много е зле! Искам, разбира се.
Още от оная вечер в скайпа… Още помня как ми описваше какво искал да направи с мен.
Жалко, че все още не си е взел нов компютър с камера, малко е тъпо той да ме вижда, а аз
него не, но… голяма работа пък! Знам, че ме обича… А аз пак ще му танцувам по бельо…

17.11
Баба ми! Пак е яхнала метлата. …
Какъв е този? Що ти праща букет? Къде искал да те води?
Нямала съм да излизам! Да бе! Все едно ще ме спре! Ще се срещна с него! Тя не ми е
майка!
18.11
Мило дневниче, тръгвам. Баба заспа. Няма и да разбере, че съм излизала. После ще
пиша,че той ме чака! Пожелай ми успех!
Ох! Представяш ли си? ИМАМ СРЕЩА С НЕГО! ЕДИНСТВЕН НА СВЕТА!
19.11
Най-много сълзи се проливат за сбъднатите мечти…
Бях като в приказка - изискан ресторант, красива хостеса, която ме придружи до
съвършено подредената маса, допълнително украсена с огромен букет от червени рози.
Имах чувстото, че сърцето ми ще изскочи... Чух си името…
И го видях!
Щях да припадна. Той беше на годините на баща ми. И ме гледаше като стока. Не беше
сам. С него беше и едно квадратно същество, което ме измерваше с поглед и посегна към
мен. Побягнах!
Тичах като луда. А те след мен – квадратния с колата си. Исках да викам, а не можех. Не
знаех накъде бягам, но знаех, че трябва да бягам. С все сили! До смърт!...
Полицейската патрулка ме спаси…
Никога няма да забравя очите на баба. Нито думите на полицаите:
„Хората не винаги са добри. А в интернет можеш да срещнеш всякакви. Сега се спаси, но
опасностите остават. Не се доверявай. Не споделяй лични данни с непознати... Вслушвай
се в думите на своите учители,родите. Не вярвай на всяка дума...Това не е филм, краят
невинаги е щастлив. А хора като преследвачите ти са онлайн и търсят своята поредна
жертва...”
Боли да го призная, но те са прави!
Превърнахме се в аватари и профилни снимки,разпознаваеми сме ако имаме много
лайкове. Не сме хора,а имейл адреси.

Ти, който прочете тези редове,зададе ли си правилните въпроси и потърси ли техните
отговори от позицията на мислещ човек?! Не се поддавай на модата, не бъди робот,не
бъди облъчен - животът е извън интернет…
Разказах ти история от живота – там, където няма прошка, там, където няма втори шанс,
там,където трябва да избираш и от избора зависи живота ти!

