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Всеки има моменти в 
живота, които очаква с 
нетърпение. Прохожда-
нето на първородната 
дъщеря или син, първия 
учебен ден в първи клас, 
ученическата любов и 
абитуриентския бал. 

Точно преди пет годи-
ни, на 15 септември 2007 
година, в двора на наша-
та Хуманитарна гимна-
зия пристъпиха 24 пла-
хи деца, всяко от които 
с нетърпение очакваше 
да види новия си клас. 8 
„а“ клас с класен ръко-

водител г-жа Антоанета 
Христова, беше моят клас 
– паралелка Журналисти-
ка. Всички бяхме свити и 
срамежливи, но привет-
ствието на тогавашната 
директорка г-жа Славка 
Чехларова ни предразпо-
ложи и ни накара да се 
усмихнем лъчезарно.

 Класът ни беше разли-
чен от останалите, защо-
то се отличаваше с пако-
стите, които правехме. 
Преминахме през редица 
трансформации и проме-
ни, съставът ни се проме-
ни, но отвътре си бяхме 
същите. По забавление и 
пакости бяхме за шести-
ци, по останалите пред-
мети също се справяхме 
добре. Всички се молех-
ме с нетърпение да за-
върши учебната година, 
за да дойде лятото. Така 
се случваше и през след-
ващите години. Бързо и 
неусетно се изтъркули 
лятото и дойде учебната 
2011/2012 година. 

Днес сме различни, оч-
аква ни едно от високите 

стъпала на живота – това 
на зрелостта, в което вече 
трябва да разчитаме един-
ствено и само на себе си. 
В момента пред нас са 
матурите, занимаваме се 
с търсене на рокли и кос-
тюми, обувки и какви ли 
не още аксесоари за пред-
стоящата бална вечер. 
Нали балът е парад на су-
етните млади момичета 
и момчета, решени да се 
превърнат в принцеси и 
принцове?!

Приятели, искам да ви 
пожелая няколко неща. 
Успешно завършване и 
дипломиране, успешно 
представяне на матури-
те. После - успех и на                         
кандидат-студентските 
изпити. Нека минат по 
вода и да ви приемат там, 
където мечтаете, за къде-
то сте се устремили.

Животът да е лек! И на 
първата ни другарска сре-
ща всеки да разкаже кой 
как живее и се развива.

Рудина ГЪРДЕВА, 
XII „а“

На добър час 
На випуск 2012! 

   Колонка на редактора

Още си 
спомням как 
преди пет го-
дини прекра-
чих прага на 
Хуманитар-
на гимназия 
„Св. св. Ки-
рил и Мето-
дий“.
Ако някой 

ми беше ка-
зал какъв ще е животът ми в 12-
ти клас, не бих повярвала. Не 
съм си и помисляла, че ще бъда 
главен редактор на училищния 
вестник, или че ще бъда пред-
ставител на Великотърновска 
област на национално ниво в 
Комисията за закрила на дете-
то. Училището ни дава много 
възможности за всеки от нас. 
Въпросът е да уловиш мига и 
да се хвърлиш в неизвестното, 
да рискуваш, защото без риск 
животът на младия човек не е 
толкова емоционален. 
Спомням си как моята гимна-

зия се оказа съвсем нов свят, 
със съвсем други традиции и 
разбирания – точно каквито ви-
наги съм търсила. Това бе свят, 
изпълнен с хубави емоции, ин-
тересни хора и големи перс-
пективи. Тук срещнах едни 
от най-близките си приятели, 
запознах се с хора, които съм 
виждала само на малкия екран. 
Главата ми е пълна със забавни 
моменти, с всички глупости и 
щуротии, които сме правили. 
Това са незабравими мигове, 
които, надявам се, че няма да 
избледнеят с времето. Всеки 
един от нас преживя много. 
Всеки един от нас се сблъска 
с трудностите на живота (може 
би твърде рано). Всеки от нас 
обикна това място по свой си 
начин. Колкото и разединен 
клас да бяхме, сега се обеди-
нихме и разбрахме колко мно-
го сме изпуснали през измина-
лите години. За нищо на света 
не бихме заменили последните 
пет години! 
Пожелавам на всички випу-

скници успешно завършване! 
Нека ни приемат в желаната 
специалност, на желаното мяс-
то! Искрено се надявам да не 
се забравим и да покоряваме 
още много върхове! 

Сбогом, мило вестниче! Това 
е последният път, в който се 
срещаме! 

Снежана ГЪРДЕВА,
главен редактор

Най-после Хуманитарна гим-
назия “Св. св. Кирил и Методий” 
има своя кабинет по История. 
Специален гост на събитието 
беше деканът на Историческия 
факултет при ВТУ доц. Андрей 
Андреев. По идея на учителите 
историци Панайот Панайотов и 
Донка Андреева кабинетът ще 
носи името на създателя и пър-
ви ректор на Великотърновския 

университет проф. Александър 
Бурмов.

С приветствени думи към уче-
ници и учители се обърна ди-
ректорът на Гимназията Тамара 
Драганова. Тържествени думи 
отправи доц. Андреев, според 
когото Университетът и Хума-
нитарната гимназия винаги са 
поддържали добри отношения и 
в много случаи си сътрудничат. 

Продължава на стр. 7

Открихме дългООчаквания кабинет пО истОрия
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Вестникът 
е носител на 
статуетката "Стоян 
Михайловски" 2010
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Пространства

Ученици от Хуманитарна гим-
назия, изучаващи практическа 
радиожурналистика, гостуваха в 
Медийния център на Великотър-
новския университет. Младежите, 
част от които са от Клуб “Млад 
журналист” по Проект “УСПЕХ”, 
бяха посрещнати от ас. Катя Кири-
лова от Катедра Библиотекознание 
и масови комуникации. 

Дванайсетокласниците прис-
тъпиха делово към предстоящия 
урок. Те се убедиха, че периодич-
ните печатни издания и на Уни-
верситета, и на Гимназията си 
приличат както по графичното оф-
ормление, така и по формат.

Затова по-голям интерес предиз-
вика работата в студиото на ВТУ 
радио. Направени бяха рутинните 
упражнения за добра артикулация. 
По същия начин етап от обучени-
ето на студентите е културата на 
говорене, работата с техниката и 
съобразяване с вътрешния ред. 
Асистентката демонстрира как се 
работи на пулта и не скри, че за 
студентите най-досадната работа 
е монтажът на материалите. Това 
е причината за тяхното предпочи-
тание да работят на живо. Имало 
е най-различни весели случки в и 
извън студиото, най-често воде-
щите се обръщали към аудитори-

ята си със “зрители”, вместо “слу-
шатели”. Но в истински гаф се 
превърнало съобщението в ефир 
на паролата на скайпа на радиото. 

Днес студентите не само че рабо-
тят добре, но винаги са сами в сту-
диото и никой не ги цензурира. 

Дойде ред и на нашето участие. 
Пред микрофоните, съвсем на 
живо, седнаха най-безстрашните 
- Нина Петкова, Пламена Петро-
ва и Кристина Тодорова. Дамски-
ят екип се обърна с “добро утро” 
към всички ранобудни слушатели 
на студентското радио и започна 
разказът за вече проведените и 
предстоящи изяви на Хуманитар-
ната гимназия, посветени на па-

тронния празник. Момичетата не 
пропуснаха да се похвалят, че учи-
лището ни е най-старото в града и 
благодарение на неговите хиляди 

възпитаници се е превърнало в 
духовна и културна институция за 
Велико Търново. 

Радиоводещите направиха свой 
прочит на голяма част от предсто-
ящите сибития и отправиха пока-
на към ценителите на Мелпомена 
на театралния фестивал “Малкия 
принц”  в Музикално-драматичния 
театър “Константин Кисимов”. 

Представителките на училището 
ни разказаха, че едно от събития-
та, което е запазена марка за Гим-
назията, е Денят на журналистика-

та. Традиционно той се провежда 
на 3-ти май, Световният ден на 
свободната преса. Тазгодишното 
издание на нашия журналистиче-
ски профил е десето поред и то ще 
бъде предшествано с Кръгла маса. 
Съвместно с професионални жур-
налисти, студенти и специалното 
участие на представители от екипа 
на “Господари на ефира”,  ще бъде 
обсъдено заплашено ли е свобод-
ното слово в българските медии. 
Отправена беше покана към всич-
ки възпитаници на училището ни, 
завършили профил Журналистика, 
да се присъединят към дискусия-
та и празника. Тогава гостите ще 
получат своеобразното юбилейно 
издание на вестник “Междучасие” 
– брой 80. Водещите на радиопре-
даването припомниха, че едва ли 
има студент, завършил училището 
ни, който да не е направил първи-
те си стъпки на вестникарското 
поприще на страниците на гимна-
зиалното издание. 

Асистент Кирилова, учениците и 
тяхната ръководителка Валентина 
Камбурова се разделиха с уговор-
ка и покана за следващо скорошно 
участие на честотите на студент-
ското радио. 

Кристина ГЕНЧЕВА,
Клуб “Млад журналист”

радиОпредаване за десетдневката направиха 
ученици пО вту радиО

Открихме традиционната 
десетдневка на Хуманитар-
на гимназия “Св. св. Кирил 
и Методий”, посветена на 
патронния празник, който 
се отбелязва в Деня на све-
тите равноапостоли, братя-
та Кирил и Методий – 11 
май. 

В Актовата зала учени-
ци и учители се срещна-
ха с бившия възпитаник 
на школото ни Георги 
Василев, който днес ръ-
ководи Университетския 
център за медийни прак-
тики и пиар.

Георги Василев е за-
вършил Театрална и те-
левизионна режисура 
в Санкт Петербург. В 
творческата си биогра-
фия има над 30 филма 
– портрети на дейци на 
културата и изкуството. 
За младежката аудито-
рия авторът представи 
две филмови импресии, 
в които има и публицисти-
ка, и документалистика. 
Телевизионните есета са 
посветени на художника и 
човека Пламен Легкоступ, 

а не на ректора на ВТУ, как-
то и на поета Янислав Ян-
ков, изстрадал дълбоко сво-
ята поезия. 

Портретът на проф. Пла-
мен Легкоступ наистина 
показа преподавателя по 

живопис в друга, по-лич-
на и истинска светлина, 
пречупена през камерата 
и творческото виждане на 
режисьора Жоро Василев. 

Чухме житейската фило-
софия на Легкоступ, който 
изповядва вярата си в духо-
вността, в преплитането на 
човешкия дух, християн-
ската вяра и любовта меж-
ду хората. В лично открове-

ние Легкоступ разсъждава 
върху необятния океан от 
чувства, емоции и пове-
денчески нагласи, които 
изграждат личността. “Ви-

наги съм искал една моя 
картина да отиде в точния 
адресат, на когото да носи 
положителни емоции“ – 
разказва художникът. Рису-
ването му носи радост, ко-
ято живописецът усеща, че 

предава на публиката. 
За тази радост доприна-
сят по-ярките цветове 
и този колорит помага 
да се разпознава него-
вият авторски почерк. 
За Пламен Легкоступ 
говорят във филмовата 
импресия и неговата съ-
пруга, и двете им деца.

В края на изявата в 
Гимназията Георги Ва-
силев пожела на млади-
те си приятели да след-
ват и материализират 
мечтите си. Режисьорът 
се зарадва на реклам-
ните материали, които 
получи от директора 
Тамара Драганова и из-
рази готовност да рабо-

тим и в бъдеще в сътрудни-
чество.

Мирела ИЛИЕВА,
Клуб “Млад журналист”

Докоснахме се до филмови импресии на режисьора Жоро Василев
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Здравейте! Искрено бла-
годарим, че се отзовахте 
на поканата ни за събе-
седване. Разкажете ни 
как започва  и как завърш-
ва денят Ви?

- Винаги ставам много 
рано сутрин, за да се запоз-
ная със събитията. Когато 
преценя, че съм информи-
ран, се залавям за работа 
и не спирам, докато не съм 
напълно готов с новините. 
За истинския журналист 
няма събота и неделя, няма 
почивни дни. Трудно е, ние 
нямаме време за себе. Из-
лезе ли новина, трябва да 
си на линия, за да я отра-
зиш, иначе няма да си сред 
добрите.

А как отсявате събити-
ята? Как решавате от 
кое събитие да направите 
новина?

- Всичко зависи от насто-
ящите проблеми. Ето, сега 
например, е много нашумя-
ла темата за добив на шис-
тов газ и ние следим всяко 
едно действие. БТА отразя-
ва новини в най-различни 
сфери – политическа, об-
ществена, спортна, култур-
на... Журналистът трябва 
да е в крак с всяка новина, 
за да може да откроява по-
важните събития. Най-чес-
то следим политиците, кой 
какво ще каже или ще на-
прави.

Вие добре умеете да пред-
разполагате интервюира-
ния, как го правите?

- Понякога е много труд-
но,  случвало се е да им 
вадя думите с ченгел. А ко-
гато интервюирам политик, 
е точно обратното (смее 
се). Те не спират да приказ-
ват, но не по въпроса ми, а 
това, което са си намислили 
предварително. Не обичат 
да отговарят на нелицепри-
ятни въпроси, но опитният 
журналист лесно може да 
ги завърти, така че да си ка-
жат каквото трябва.

В днешно време голяма 
част от ежедневието ни 

заема Интернет. Мисли-
те ли, че може да измес-
ти вестниците и книги-
те? 

- Не! Категоричен съм. 
Вярно е, че тиражът на 
вестниците намалява, но 
това е, защото хората нямат 
средства. Читателят е свик-
нал да си сверява часовника 
с вестниците. Сериозните 
вестници ще продължават 
да съществуват, те запаз-
ват аудиторията си. Както 
и БТА, която ще си остане 
институция. Оказва се, че 
мишката няма шанс да из-
яде книжката.

Какво е мнението Ви за 

блоговете?
- Нямам нищо против тях, 

стига да не спекулират, но 
за жалост и  това се случ-
ва. За това хората им нямат 
доверие. По-точно, усеща 
се липса на обществено до-
верие. 

Какви качества трябва 
да притежава един ис-
тински журналист?

- Грамотност! Изключи-
телно важно качество. Мно-
го е смешно, когато откри-
ваш правописни и особено 
г р а м а т и ч н и 
грешки. Колко-
то и добър да е 
текстът, той се 
умаловажава. 
Друго важно 
качество е да 
си търпелив и 
настойчив. Ако 
искате да ус-
пеете, трябва 
да ги притежа-
вате. Искам да 
споделя с вас, 
независимо че 
сте малки, за 

навлизането на нови тен-
денции в света на медиите. 
Тежка е ситуацията на ме-
дийния фронт. Цели секто-
ри и медии са подчинени на 
олигарси. Иска се изключи-
телен кураж и самоотвер-
женост от журналиста, за 
да влезе в дълбочина в една 
тема. При това достъпът 
до информация понякога е 
трудно постижим.

И като завършек, поже-
лайте нещо на нас, мла-
дите, бъдещите журна-
листи. 

- Желая ви да бъдете упо-
рити и умни. Много е ва-
жно да показвате истинско-
то лице на нещата, така ще 
преуспеете, малко трудно, 
но честно!

Благодарим Ви за отде-
леното време, за нас беше 
истинско удоволствие да 
водим този разговор и да 
получим Вашите ценни 
съвети!

- А на мен ми беше изклю-
чително приятно да споде-
ля времето си с вас.

Едно интервю на 
Мина СТЕФАНОВА,

Клуб “Млад журналист”

Пламен Цветков:

”Тежка е сиТуацияТа на медийния фронТ”
Когато чухме за кончината на журналиста Пламен 

Цветков, не искахме да повярваме. Но най-лошото се 
беше случило. Бързо и безвъзвратно. А само преди 
броени дни бяхме заедно. Журналистът, когото госпо-
жа Камбурова ни представи като доайен на журналис-
тическата гилдия във Велико Търново, ни посвети тол-
кова много време! Ние не спирахме да го питаме и той 
не пропускаше нито един отговор, както и не спестя-
ваше неудобните въпроси. Публикувахме материал за 
срещата на нашия клуб “Млад журналист” по Проект 
“УСПЕХ” и решихме да оставим интервюто за следва-
щия брой на училищния вестник. Скръбната вест мно-
го ни натъжи. Какво да се прави! Разбрахме, че журна-
листическата професия е и опасна, и рано покосява.
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Отпразнувахме лазарОвден и връбница-цветница

Практикум 
под наслов 
„Обреди от 
празничния 
в е л и к д е н -
ски цикъл“ 
събра десет-
ки ученици 
и учители в 
училищната 
библиотека 
на Хумани-
тарна гим-
назия „Св. 
св. Кирил и 
Ме тод и й “ . 
Гимназисти 
от клубовете 
“Млад жур-
налист” и 
“Роден край 
– на изток от 
Б р ю кс е л ” , 
които пред-
ния ден се включиха в 
изявата на Регионал-
ния исторически музей 
„Пътят на писаните 
яйца“, успяха да изне-
надат съучениците си с 
усвоената восъчна тех-
ника и подредиха ве-
ликденска изложба.
Събитието откри ет-

нографката Надя Ва-
силева, която съживи 
обичаи и традиции от 
началото на миналия 
век, характерни за Ве-
лико Търново, акцен-
тирайки на Лазару-
ването в нашия град 
след Освобождението. 
Тогава обичаят се под-
готвял в училищата и 
затова се смятал за Ден 
на учителя. Специа-
листката разказа за из-
вестни търновски фа-
милии, образовали се 
в чужбина и пренесли 
елементи от западно-
европейската култура 
в нашенските празни-
ци. Разяснена бе сим-
воликата в бялото и 
червеното яйце, както 
и в приготвяния някога 

кумичин колак, с кой-
то на Великден се ходи 
при кумицата.
Единайсетокласнич-

ката Виктория Йор-
данова направи съ-
временен прочит и 
интерпретация на 
хубавите пролетни 
празници Цветница-
Връбница, както и на 
Лазаровден.
Най-емоциона лно 

обаче беше участие-
то на гостуващата по 
пограмата за размяна 
на студенти АЙСЕК 
Ивана Рушкова от Че-
хия. Нейният разказ 
взриви младежката ау-
дитория с живописните 
обяснения как в нейна-
та страна се изработ-
ват „пошибалки“. Това 
са сплетени върбови 
клонки като камшиче-
та, с които младежи-
те лекичко пошибвали 
своите любими, ако не 
са били послушни през 
годината. За ученици-
те бе удоволствие да 
слушат своята очаро-
вателна гостенка и на 
английски, но и на ней-

ния роден чешки език, 
който звучи особено 
напевно и мелодично.
Презентирани бяха и 

уменията на дванай-
сетокласничките Сне-
жана, Теодора, Мила, 
Кристина и Мина, ко-
ито бяха изрисували с 
невероятна фантазия 
флорални етюди върху 
великденските си яйца, 
при това с восъчна тех-

ника. Ръ-
к о в о д и -
телите на 
клубовете 
по проект 
“УСПЕХ” 
Валенти-
на Кам-
бурова и 
Роза Ми-
шева че-
тоха ха-
рактерен 
за различ-
ни реги-
они ав-
тентичен 
фолклор. 
В края на 

събитие-
то, според 
обичая, бе 
разчупена 
п р и я т н о 

ухаеща погача, досущ 
напомняща някогаш-
ните обредни хлябове. 
С пожелание за светли 
християнски празници 
се разделиха в навече-
рието на великденска-
та ваканция ученици и 
учители.

Рудина ГЪРДЕВА,
Клуб „Млад журналист“
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Невероятен интерес пре-
дизвика изложбата “Пътят на 
писаните яйца”, организира-
на от Регионалния историче-
ски музей - Велико Търново, 
Етнографския музей – Со-
фия и Историческия музей 
във Велинград. Работилница 
за боядисване на яйца отвори 
врати в Сарафкината къща, 
където се стекоха десетки 
ученици от старопрестолния 
град, граждани и медии.

На най-голям медиен инте-
рес се радваше доц. д-р Свет-
ла Ракшиева от Етнограф-
ския музей при БАН в София. 

Край нея беше най-магне-
тичното място, защото тя 
разкриваше техниките на 
восъчната рисунка върху 
яйца, типична за славян-
ските страни и за целия 
европейски свят.

В групата на Хумани-
тарната гимназия най-
осезаемо се представиха 
гимназистите от Клуб 
“Млад журналист” и Клуб 
“Роден край - на изток от 
Брюксел”. Още неизслу-
шали обясненията на доц. 
Ракшиева как да започнат 
изписването на яйцата, 
нетърпеливите дванайсе-
токласници вече подгря-

ваха писалките с пчелен 
восък. Те се вслушваха в 
съвета на специалистка-
та и следваха указанията й 
стриктно. На въображени-
ето си заложиха Снежана, 
Теодора и Мила от XII „a” 
и Кристина и Мина от XII 
„в”, както и г-жа Валентина 
Камбурова, която очакваше 
възклицания към творения-
та си.

Най-често се срещат кръ-
стът, поздравите за Възкре-
сението Христово, но освен 
благопожелания за Велик-
ден, могат да се напишат и 

любовни послания. За фло-
рални мотиви – пролетни 
цветя, клонки и др., всеки 
залага на собствената фан-
тазия. Върху яйцето може да 
се рисуват птици, например 
паун, защото е признат за 
райската птица, петел, риба. 
Често се набляга на звезда-
та, която представлява два 
пресичащи се кръста.  По 
нашите земи яйца се боядис-
ват и за Спасовден, но тогава 
символиката е друга, насоче-
на към душите на починали-
те ни близки. Както сподели 
Светла Ракшиева, техниката 

за рисуване с восък и гра-
виране на яйца е неотменен 
атрибут от великденската 
украса в Украйна и Полша. 
В Австрия пък рисуваните 
яйца са стара и традиционна 
коледна украса. Навсякъде 
в рисуването освен жените, 
могат да се включат и мъже-
те.

Народът си е създал раз-
лични митологии и за броя 
на яйцата, които подготвяме 
за светлия християнски праз-
ник, сподели етноложката. 
Преобладаващо е вярването, 
че яйцата трябва да са 40, 

колкото са дните на великия 
пост, а и защото Христос 
бродил 40 дни из пустинята. 
Във Велинградския регион 
жените започват подготов-
ката месец по-рано и затова 
там жените изписват между 
500 и 1000 яйца.

Разнообразни техники, 
стилове и орнаментика са 
характерни за страните от 
европейския свят, но по-ва-
жно е, че народите спазват и 
тачат традициите си и това е 
обединяващият ги елемент. 

Андреана АНДРЕЕВА,
Клуб „Млад журналист“

Рисувахме великденски яйца с восъчна техника

Традиции
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Членовете на Клуб „Млад 
журналист” по проекта 
“УСПЕХ” обмениха опит 
с бившата ученичка на ХГ 
”Св. св. Кирил и Методий”- 
Боряна Цветкова. Целта на 
работната среща бе гимна-
зистите да наблюдават це-
лия производствен цикъл 
– написване, редактиране, 
озвучаване и, най-важния 
момент за телевизионния 
журналист – монтиране на 
материала. За да се усвоят 
и придобият уменията на 
телевизионния журналист, 
трябва да изтече много 

вода, но въпреки това е мо-
тивиращо да седнеш с въз-
питаник на училището си и 
той да те учи на занаят. Ча-
совете, в които работихме 
заедно с Бори, вероятно ще 
откажат някои от трудна-
та, отговорна и рискована 

професия на истинските 
журналисти. Други, точно 
обратното, ще бъдат моти-
вирани да навлязат в дебри-
те на журналистиката.

При всички случаи обаче 
прекият контакт е ползот-
ворен.  Кореспондентката 

на БНТ и Нова отдели от 
ценното си време, за да по-
каже как минава нейният 
работен ден и не скри кол-
ко всеотдайност се изисква, 
особено ако следваш и ра-
ботиш. Зрелостниците бяха 
впечатлени от упоритостта 

и търпе-
ливостта 
на млада-
та жур-
налистка, 
на която 
се нало-
жи да из-
п ъ л н я ва 
н я ко л ко 
функции, 

каквито 
не всеки 
ж у р н а -
лист в 
н а ц и о -
нална те-
левизия 
умее.

Атмосферата в студиото 
бе приятна и ведра заради 
стари спомени, които си 
разказваха госпожа Вален-
тина Камбурова и Боряна 
Цветкова. Кореспондентка-
та сподели интересни случ-
ки от нейните  ученически 
години. Възпитаниците на 
ХГ заливаха с въпроси  мла-
дото момиче, а то, от своя 
страна, не пропусна отго-
вора на нито един. Въпре-
ки че следва специалност 
Психология,  Боряна влиза 
в журналистическия свят.

Мина СТЕФАНОВА,
Клуб „Млад журналист“ 

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

Учениците от Клуб “Млад 
журналист” по Проект “УС-
ПЕХ” не пропуснаха възмож-
ността да видят новото сту-
дио на BG TV. Предаването 
«Четвъртата власт» се излъч-
ва всяка събота на живо. Иде-
ята е на едно популярно име, 
забъркано в  близкото минало 
в различни скандали. Това не 
попречи на младите хора да 
отбележат, че дизайнът в сту-
диото е изпълнен професио-
нално. Друг е въпросът, че ав-
торът като че ли, неслучайно, 
е поставил себе си в центъра 
на  примамливото заглавие 

- ликът на воде-
щия претенциоз-
но е разположен 
върху фасадата 
на Народното съ-
брание. 

Много снимки 
бяха направени в 
студиото на пуб-
лицистичното 
шоу  „Четвъртата 
власт” с водещ 
Ник Щайн.  Пре-

даването се излъчва всеки по-
неделник от 21 часа в нацио-
нален ефир. Всеки от нас се 
пробва да направи интервю с 

професионална-
та техника. Дори 
директорката Та-
мара Драганова 
се превъплъти в 
ролята на журна-
лист и задаваше 
парливи въпроси. 

Ивелина 
РАЧЕВА, 

Клуб „Млад 
журналист“ 

В СТУДИОТО НА BG TV
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Продължава от стр. 1
Ученият предаде специални поз-

драви от името на ректора проф. 
Пламен Легкоступ и  сподели, че 
Хуманитарна гимназия заслужа-
ва и трябва да има свой кабинет, 
където учениците да провеждат 
освен уроци и различни събития, 
свързани с историята. Според доц. 
Андреев тази година 55 бивши 
възпитаници на нашето училище 
завършват ВТУ. Той се ангажира 

за съдействие в следващите годи-
ни и обогатяване на кабинета по 
история.

Учениците видяха презента-
ция, посветена на живота и дело-
то на проф. Бурмов, изготвена от 
дванайсетокласничката Пламена 

Петрова. Научните 
интереси на големия 
историк Александър 
Бурмов са свързани 
със Средновековната 

българска исто-
рия и История 
на българското 
възраждане.

После исто-
рикът Пана-
йот Панайотов 

разказа за 
д е й н о с т -
та, която 
развива с 
група уче-

ници, по Проект “Успех”. Клубът, 
който ръководи учителят се казва 
“Аз архивирам”. Г-н Панайотов 
представи своя презентация и по-
каза как ще изглежда бъдещият 

сборник. Идеята на нашия учител 
е сборникът да съдържа различни 
печати, рисунки, картини, надпи-
си върху колони, византийски ми-
ниатюри, икони. Г-н Панайотов не 
пропусна да отбележи фрапиращи 
грешки в някои съвременни учеб-
ни помагала.

Габриела ПЕТРОВА,
Клуб “Млад журналист”

Открихме дългООчаквания кабинет пО истОрия

Състезание „Минута е 
много” под наслов: „Как 
българите изпълняват за-
дачите, поставени от Паис-
ий?” проведохме в Хумани-
тарна гимназия. Изявата бе 
посветена на  250-годиш-
нината от написването на 
забележителната „Исто-
рия славянобългарска” на 
Паисий Хилендарски. Из-
вестно е, че в своята пуб-
лицистична творба хилен-
дарският монах поставя 
пред българския народ три 
основни задачи: изгражда-
не на новобългарска про-
света и култура, извоюване 
на самостоятелна църква и 
политическо освобождение 
от турска власт. Дванайсе-
токласници се подготвиха, 
за да покажат своята съпри-
частност към бележития 
юбилей. Гост на състезани-
ето беше зам.-ректорът на 
ВТУ „Св.св. Кирил и Ме-
тодий” доц. Петко Петков, 
който говори на учениците 
за идеалите на възрожден-
ската епоха, както и за съ-

временното обучение 
във втория български 
университет.

Учителката по бъл-
гарски език и литера-
тура г-жа Маргарита 
Маринова прочете 
прочувствено откъси 
от известното Вазово 
стихотворение „Паи-
сий”.

По време на състеза-
нието трима ученици 
отговаряха на въпро-
си, свързани с идеите 

на Паисий Хилендарски. 
След три нелеки кръга най-
добре се представи Георги 
Георгиев от ХІІ “а” клас, 
който събра в актива си 20 
точки. Само с една точка 
по-малко втора остана Сте-
ла Радулова от ХІІ “в” клас. 
С трето място и 14 точки се 
задоволи Преслав Дими-
тров от ХІІ “б” клас. 

Мария НЕДЕВА,
Клуб “Млад журналист”

„МИНУТА Е МНОГО” 
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Уважаеми Ученици 
и Родители,

Ние, от Хуманитарна гим-
назия „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, предлагаме разно-
образни възможности за 
развитието на Вашето дете. 
Изборът на училище на гим-
назиален етап е от същест-
вено значение и затова Ви 
каним да се запознаете с въз-
можностите за реализация, 
които предлагаме. Можете 
да разгледате сайта на гим-

назията, да направите обиколка на училището и 
да разговаряте с нашите преподаватели и учени-
ци. Винаги сте добре дошли да ни посетите всеки 
ден между 7.30 и 13.00 ч.
Надяваме се, че при представянето на нашата 

гимназия ще се убедите, че ние предлагаме ви-
сококачествено обучение, което силно подкрепя 
и стимулира развитието на талантите на всички 
ученици, независимо от техните способности, 
произход и индивидуалност. Прогресът на уче-
ниците и формирането им като пълноценни лич-
ности са наша единствена цел. Сигурни сме, че 
ще се убедите в първокласното обучение и отго-
ворната, стимулираща и иновативна среда за раз-
витие, които нашата гимназия предлага. 
Профилираните паралелки в Хуманитарна гим-

назия „Св. св. Кирил и Методий“ се отличават 
с висококачествено общообразователно, специ-
ализирано и профилирано обучение в различни 
сфери на хуманитарните науки, и първокласна 
подготовка за кандидатстване във висши учебни 
заведения в страната и чужбина. Практиката по-
казва, че нашите възпитаници постигат отлична 
академична и професионална реализация в ре-
зултат на знанията, уменията и компетенциите, 
придобити по време на обучението си при нас.
Ние предоставяме на нашите възпитаници огро-

мно поле за изява и развиване на индивидуални-
те таланти чрез стимулиране на художествената 
самодейност, организиране на литературни че-
тения и театрални постановки, участия в меж-
дународни проекти и програми, и разнообразни 
извънкласни дейности. В резултат на съвместни-
те усилия на ученици и преподаватели, нашите 
възпитаници печелят национални награди в об-
ластта на хуманитарните науки и се представят 
убедително на училищните олимпиади.
Ние гарантираме индивидуален подход към уче-

ниците, съобразен с техните личностни способ-
ности и характер. Насърчаваме и съдействаме за 
развитието на талантите им, правим всичко въз-
можно, за да култивираме у тях чувство на увере-
ност и себеуважение – качества, така необходими 
за изграждането им като личности и съществени 
за бъдещия им успех в живота. 

Тамара ДРАГАНОВА
Директор на Хуманитарна гимназия

ВРЕМЕ Е ЗА ПРИЕМ  

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРшЕН VІІ КЛАС

ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПРОФИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  пет години

интензивно изучаване на английски език

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. Информационни технологии 

3. Английски език   
 4. История и цивилизация

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от външното оценяване, оцен-
ката по математика от външното оценяване, оценката 
по български език и литература от удостоверението за 
завършен седми клас, оценката по история и цивилиза-
ция от удостоверението за завършен седми клас.

Провеждане на външно оценяване: 
Български език и литература - 21.05.2012г.; 

Математика - 23.05.2012 г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРшЕН VІІІ КЛАС

ЖУРНАЛИСТИКА И ПРАВО
ПРОФИЛ ХУМАНИТАРЕН 

 
1 паралелка /26 ученици/

срок на обучение  четири години

Профилиращи Предмети:

1. Български език и литература 
2. История и цивилизация 
3. География и икономика

Изучавани чужди езици - английски език, гръцки език, 
немски език, испански език, руски език и китайски език.

Балообразуващи предмети – утроената оценка по бъл-
гарски език и литература от свидетелството за завършено 
основно образование, оценката по история и цивилиза-
ция от свидетелството за завършено основно образова-
ние, оценката по география и икономика от свидетел-
ството за завършено основно образование.

приемът се извършва пО дОкументи


