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брой 81

Историкът Панайот Панайотов - Учител на годината
Старши учителят от Хуманитарна гимназия “Св.
св. Кирил и Методий” Панайот Панайотов получи
голямото отличие от Съюза на българските учители. Той е избран за Учител
на годината в държавата в
раздел Хуманитарен. На
церемония в конгресния
ресторант на хотел „Родина“ в София дългогодишният преподавател е
удостоен с националната
награда, която му е връчена от председателя на
учителския синдикат Янка
Такева. Присъстващите 80
педагози от цялата страна
са били номинирани в хуманитарно и природо-математическо направления,
детски и начални учители,
извънкласна дейност, физкултура, спорт и изящества, директори. В своята
категория г-н Панайотов
е победил сред още седем
достойни
представители
от България.
Панайот Панайотов има
зад гърба си 36 години педагогически стаж, 23 от

тях е посветил да подготвя
ученици в Хуманитарната
гимназия и е живата история на
училището. Още
от 1993 година
учителят притежава първи клас
квалификация.
Стотици са били
кандидатите
за
отличието,
търновският учител
е преминал всички кръгове, преди
да бъде удостоен.
Разбира се, когато му съобщили,
че е сред номинираните и трябва
да присъства на
официалната церемония в хотел
“Родина”, още не
се знаело кой ще е
награденият. Г-н
Панайотов, който беше и главен
учител,
попълнил
пространна
анкетна карта, в
която му се наложило да отговаря

защо е избрал учителската ване на ВТУ “Св. св. Кипрофесия. “След завърш- рил и Методий”, трябваше да постъпя на работа
по разпределение. Избрах
Силистренски окръг и бях
назначен в село Главница.
Работата с децата ме увлече и постепенно забравих
първоначалната си мечта
– археологията. Просто историята ми стана не само
професия, но и хоби”, написал историкът.
Невероятно звучи отговорът на въпроса за личните
възгледи за професията на
учителя и какво се разбира
под “Награда за учителския
труд?”. Тук г-н Панайотов
е заложил на есеистиката:
“Смятам, че има две професии, които стоят над
всички други. Първата е на
лекаря. На света няма нищо
по-важно от грижата за човешкия живот и здраве. За
съжаление, ние малко късно узнаваме какво нещо е
лекарската професия: едва
когато заболеем тежко или
ни се наложи операция.

Десетокласничката Емине Садкъ се завърна от Бургас с трета награда за проза
в престижния Национален
литературен конкурс “Петя
Дубарова”, посветен през
2012 година на 50-годишнината от рождението на
Петя, останала завинаги
на седемнайсет. Емс изпрати две стихотворения и
три произведения в раздел
Проза. Разказът “Пътуване” на нашето 16-годишно
момиче е впечатлил петчленното жури, председателствано от проф. дфн
Владимир Трендафилов –
литературен критик, поет и
преводач. “Петя – пристан
зелен” е озаглавен сборникът на Издателство “Либра
Скорп”, в който са включени творбите на наградените ученици.
Талантливата Еми присъства лично на церемонията по награждаването.

Тържеството се проведе
в Деня на светите равноапостоли, братята Кирил и
Методий - 11 май, в зала
“Петя Дубарова” на Морското казино.
В тазгодишното издание

на националния конкурс са
участвали 161 ученици в
разделите Поезия и Проза.
Освен голямата награда, са
връчени първа, втора и трета награда в двата раздела
и още по пет поощрения.
Всяка
награда
е придружена с
парична премия.
Както стана известно, Община
Бургас и Дом-музей “Петя Дубарова” са предприели процедура, за
да бъдат отпуснати стипендии
на
даровитите
деца, спечелили
конкурса, от Министерството на
образованието.
За
лауреатите
на изявата, която
се провежда от
1982 година насам, бе организи-

Продължава на стр. 2

Високо литературно отличие за Емине Садкъ

рана официална вечеря.
Хуманитарна
гимназия
“Св. св. Кирил и Методий”
за втори път има награден
свой възпитаник в конкурса, посветен на Петя Дубарова. През 2006 година нашият ученик Боян Колев,
тогава на 17 години, спечели Голямата награда в десетото юбилейно издание на
Националния литературен
конкурс и освен парична
премия и диплом, получи
пластичния знак “Полет”
на скулптора Ненчо Русев.
Боян спечели конкурса с
лирика и белетристика –
стихотворението “Богините се забавляват” и разказа
“Коледа по холивудски”.
В препълнената зала Боян
споделя, че неговата мечта е да учи кинорежисура. Днес Боян вече сбъдна
мечтата си.
Продължава на стр. 2
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Историкът Панайот Панайотов - Учител на годината

Продължава от стр. 1
Абсолютно същото важи и за
професията учител. Обикновено мнозинството от учениците, пък и техните родители
и обществеността, рядко имат
добро отношение към учителския труд. Една от важните
причини за това е статусът на
учителя. Ние сме все още в долната част на класификатора
за заплащане на труда. А това
учениците знаят много добре.
Но идва време, когато, вече завършили образованието си, те
почват да проумяват какво са
били за тях учителите. Това –
да образоваш подрастващите,
да ги възпитаваш в родолюбие, да ги подготвяш за нелекия житейски път – е безценно! Лекарската и учителската
професия са еднакво важни и
нужни на обществото. Според мен истинската награда за
учителския труд е признанието, уважението, името, което
добрият учител си спечелва.
Нашата професия никога не
ще бъде високо платена. На заможен живот не можем да разчитаме. Остава ни „имиджът”.
Него поне никой не може да
ни отнеме. Само един пример.
Миналата година една жена от
Троян доведе сина си в нашето
училище, като каза, че иска той
да учи история „при г-н Панайотов”. Не въобще в Хуманитарна гимназия, а точно при мен.
Никога не съм бил в Троян и
представа нямам, откъде тази
жена знае за мен.”
Г-н Панайотов смята, че има
личен принос за обогатяване
на учителската колегия, в която
работи, за създаване на добър
педагогически опит и традиции
в училището. Преди години е
изнасял открити уроци пред
учители–историци,
инспектори, методици, преподаватели от ВТУ. По-късно набляга
върху липсващите от години
извори (източници) на историята. Разработил е „Христоматия по история на България”, с
която и до днес работят много
колеги в училище, във В. Търново и в страната. Когато в

началото на 90-те години
липсват учебници по българска история, той прави
два учебника: „Българско
възраждане” и „Средновековната българска държава”. Вторият от тези учебници е издаден в „Демос”
Габрово с изключителната
помощ на Априловската
гимназия, като по него се
обучават ученици от много хуманитарни гимназии.
Последното му помагало
е сборник с тестове, който
от няколко години използваме в училище.
Какво разбира г-н Панайотов под „Отговорност за
своите ученици?”:
“Ние сме българи и като такива трябва да знаем родната
си история, а като хора от ХХІ
в. да поназнайваме, макар и
на по-елементарно равнище,
и историята на света. Без тези
знания завинаги ще останем не
напълно образовани и винаги
изправени пред риска да се изложим дори в един най-обикновен разговор. Това се опитвам да внуша на учениците си,
които не винаги са убедени,
че трябва да запомнят толкова събития, факти, дати (те са
им особено ненавистни), имена и т. н. За съжаление, новата
система на зрелостни изпити
е голяма пречка при абитуриентите. Големите ученици захитряха. Те полагат усилия да
се подготвят предимно (да не
кажа – само) по тези матуритетни предмети, от които зависи получаването на диплома.
Другите просто не ги интересуват („Какво пък, вашата история не ми трябва! Пишете
ми там една тройка!”). Все ми
се струва, че старата система,
когато зрелостни изпити имаше по всички предмети и учениците можеха да се освободят
с петица или шестица от някои
матури, беше по-добра, защото
абитуриентите имаха стимул
да учат по всичко. Сега този
стимул липсва. Затова сега усилията ми са по-големи”
Г-н Панайотов има в актива си многобройни отличия:
Сребърна значка на град Елена
(1981 г.); Значката „Отличник
на МНО” (1984 г.); Почетната грамота „Неофит Рилски”
(2007 г.); Грамотата „Учител
– творец” на Клуба на историка град Велико Търново (2007
г.); „Грамота за висок професионализъм, отлична изследователска, редакторска и коректорска работа при издаване на
юбилейни сборници за популяризиране историята на Хуманитарна гимназия през юбилейната 2010 г.” и др.
И накрая да чуем какво Обръщение към обществеността
би направил, ако спечели конкурса „Учител на годината на
Република България”. Защо-

то Панайот Панайотов вече е
Учителят на годината.
”Работих съвестно и с желание цели 36 години. Подготвих
хиляди млади хора за живота,
защото, освен учител, аз бях и
класен ръководител. Старах се
да им вдъхна любов към България, като успявах да превърна
сухия, академичен учебникарски стил в живо, въздействащо слово, за да съпреживеем с
младите хора героичните или
трагични исторически събития. Обичам родината си, прекланям се пред нейното славно
минало. Старах се да бъда максимално полезен на учащите се
и чрез своите учебници и учебно-помощни материали. Помагах и продължавам да помагам
на колеги, студенти и общественици чрез моите книги, лекции, презентации и т. н. Мисля,
че животът ми не е преминал
напразно. Чувствам се богат
човек, не с пари, разбира се, а
с любовта и признателността
на възпитаниците си. Досега
не съм чул
лоши думи
за хора, които някога са били
мои ученици; добри
думи обаче
съм чувал.
Към всички съотече ственици искам
да заявя:
Не гледайте само на
днешното
нещастно

и тягостно време. Не мислете
само за това как в продължение
на близо четвърт век ни ограбиха, хвърлиха ни в нищета,
унищожиха промишлеността и
селското стопанство, културата
и до голяма степен образованието. България я има от около
четиринайсет века. И пак ще я
има. Били сме и много по-зле
от сега. Ще бъдем по-добре в
бъдеще. Забравете тъпите идеологии. Аз лично признавам
само една такава – тази на Левски. Образовайте се и работете за себе си и за България. Не
парите са най-важните на този
свят, въпреки че всички медии
ни внушават точно това. Любовта към отечеството е найдоброто нещо, което можем да
чувстваме.
Вярвам, че България пак ще
намери мястото си в Европа
като една уважавана, а не презирана страна. Бъдете българи!”
"Междучасие"

Високо литературно отличие ...
Продължава от стр. 1
Това, което обединява
двете наши дарования, е,
че Боян Колев имаше в
колекцията си от литературни отличия и Голямата награда за литература
“Стоян Михайловски” в
едноименния
конкурс.
През 2010 година Емине Садкъ, още в IX клас,
стана носител на първа
награда за репортаж в същия конкурс, но за журналистическо майсторство.
Пожелаваме нови творчески върхове на нашата ученичка, която е едва
16-годишна и има потенциал за нови победи на
литературното и журналистическото
поприще.
Емине, освен това, е отличен фотограф, спортист и
художник. От нея самата
ще зависи на коя от дар-

бите си да посвети своя
труд и ум.
"Междучасие"
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Гостува ни търновската поетеса Сашка Александрова

Литературно четене се
проведе в Хуманитарната гимназия в рамките на
празничната
десетдневка
на училището. Търновската
журналистка
Сашка Александрова ни
гостува със своята най-нова стихосбирка“Надежда за
още”. Авторката е позната
на ученическата аудитория
на гимназията и като поетеса, и като журналистка. На
срещата в училищната библиотека се събраха почитатели на трудния литературен жанр.
Госпожа Роза Мишева
направи кратка визитка на
твореца Сашка Александрова, припомняйки нейните издадени стихосбирки.
По думите на литераторката “Надежда за още”, съставена с любовна лирика, е
най-зрялата.
Поетесата беше подбрала
творбите “Страст”, “Любов”, “Когато ти ме имаш”,
които пренесоха публиката
в света на любовната лирика. Истинска наслада доставиха видеоклиповете на
дует Ритон, Ваня Костова
и Вероника, чиито песни са
по текст на Сашка Александрова. Авторката от години
се познава с популярните

имена от родната поп и попфолк музика и когато я поканят, тя пише за тях. Няма
нищо против жанра, който
през последните години е
предпочитан и харесван от
голяма аудитория. “Всъщност не мразя нито един музикален жанр, единствено
не харесвам рапа, - откровено разказа госпожа Александрова. - Правила съм десетки интервюта на певци
от всички жанрове, разбира
се, и на фолк певици. Някои
от тях като Глория, Ивана са
много интелигентни, стига
да знаеш какви въпроси да
им зададеш. А публиката в
България
ги
обича,
защото техните
песни
са
мелодични
и веднага
могат
да
се запеят.
Докато песните
на
Графа или
на Мария
Илиева са
хубави, но
малко хора
могат
да
ги изпълнят”, сподели
още
авторката.
И
допълни, че не
възприема
клиповете на фолк
певиците,
в които ставаме свидетели
на тяхната будоарна визия
и силиконови гърди.
Много бяха въпросите
към известната поетеса, която увлекателно споделяше
за своите изкушения към
словото, към философията.
Интересно беше за учениците да чуят, че Сашка би
искала да я познават с пи-

саното й слово. За нея журналистиката е само работа
и затова предпочита да се
изразява повече чрез поезията. В откровения разговор
тя не скри, че не прави далечни планове за проза.
Оптимистично
прозвуча нейното пожелание към
младите хора да правят
това, което искат, за да не
ги слагат под общ знаменател и да не попадат под обобщение, да не съжаляват
за ненаправените неща. Да
опитват да пишат и поезия,
която е едно откровение,
едно докосване до света на
двама.

кът владее и римата. Той
е усъвършенствал всички
техники за писане на поезия и след като изрецитира
“Изгнаници клети” на Яворов, демонстрира с лекота
как звучат
стиховете на
негово любовно стихотворение. “Ако не до висотата
на автора на “Арменци”, то
до нивото на калфата съм
стигнал”, скромно обяви
г-н Панайотов. После завъртя лентата към 60-те,
когато гаснел токът и той се
сгушвал под юргана. В този
свой ранен период историкът прибягвал към писането на стихове с лек сексу-

В деня на поезията се
включи и един от учителите на гимназията. ”Да
видим дали сте най-добър
поет сред историците, или
най-добър историк сред
поетите”, отправи предизвикателството към г-н Панайот Панайотов г-жа Роза
Мишева. Освен помагала,
учебници и книги, истори-

ален подтекст. Прозвучаха
и по-сериозни стихотворения като “Бояна”, и “Алкор”, посветено на всички
учители, “Любов” и накрая
пародията “Европейче” по
Вазов.
Андреана Андреева
Клуб “Млад журналист”
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Млади журналисти дискутираха цензурата

Своя десети поред Ден на
журналистиката проведохме
в Хуманитарната гимназия,
в който активно се включиха и студенти от Катедра
“Библиотекознание и масови комуникации” при ВТУ.
Изявата се проведе, когато
целият демократичен печат
празнува и отбелязва Световния ден на свободната
преса 3-ти май.
С минута мълчание по-

четохме паметта на нашия
приятел и колега, доайена
на журналистиката във Велико Търново - Пламен Цветков. В юбилейния брой 80
на ученическото издание
„Междучасие“ е поместено
неговото последно интервю,
дадено пред наши ученици.
Тази година събитието уважиха продуцентът на “Господари на ефира” Джуди
Халваджиян и репортерите Боби Ваклинов и Митко
Върбанов. Приобщиха се
председателят на Общинския съвет Николай Ашиков
и общинският съветник Румен Димитров. За да проследят дискусията, посветена
на свободата на словото и на
цензурата, дойдоха журналисти от търновските медии.

Денят на журналистиката бе обявен като публична
изява от работата на Клуб
“Млад журналист” по Проект “УСПЕХ”.
Дванайсетокласничките
Снежана Гърдева и Нина
Петкова припомниха как се
е развивало най-старото възрожденско училище в старопрестолния град, неговите
благодетели и възпитаници,
които остават в летописа на

просветното огнище. Разказахме и
за нашите успехи.
Затова, че нашето момиче Емине
Рейхан Садкъ е
сред
номинираните за голямата
награда на Националния конкурс
“Петя Дубарова”.
Чухме откъси от
нейните невероятни есета, в които
тя неизменно се
докосва до свободата – нейната любима тема, като на
всеки бунтар.
Своята
есеистична творба, в
която
пролича
много ярко и нес-

тандартно
мнение,
прочете студентката
Деница Иванова.
Желанието ни да
разберем от първа
ръка има ли цензура
в българските медии
и дали е заплашено
свободното
слово,
се сбъдна. Съпродуцентът на „Господари на ефира“ Джуди
Халваджиян, който
дори не е приел поканата на Софийския университет,
дойде на нашето
медийно събитие.
Какво означава свободата за Джуди
Халваджиян? Това
очаквахме да чуем и
продуцентът тръгна оттам, че още в
семейството се възпитава
чувството за свободност.
А Джуди е бил непокорен,
учил се е да бъде свободен
от малък. Музиката, емисииите на Радио Свободна Европа, визията -дълги коси,
цветни блузи, бунтарство
в училище…“Свободата на
словото е вътрешно състояние и то не се учи нито в
училище, нито в университета“, обърна се към уче-

ниците
продуцентът.
„Трябва да си отговорите
сами на въпроса свободни ли сте и искате ли да
бъдете такива. Да кажеш
какво мислиш и да се
пребориш за това, което мислиш – това е свободата на словото“, каза
още Халваджиян. И допълни, че в БиТиВи има
цензура, след като предаването на Глобъл Вижън
е свалено от ефир заради
отстояваната
свободна
журналистика и скунксове, връчени на лицата
на телевизията. В края
на емоционалното слово на Джуди, той отпра-

ви послание към бъдещите
журналисти да се борят, отстоявайки мнението си, за
да не ги отнесе течението,
да правят това, което обичат
, да бъдат смели и дръзки“.
Повелителят на златния
скункс Боби Ваклинов похвали своя учител в журналистиката Джуди Халваджиян, от когото е научил
повече, отколкото в университета. Възпитаникът на

училището ни и репортер на
Господарите Митко Върбанов за първи път разкри пред
шефа си, че е станал част от
екипа с малка, но благородна лъжа. Представил се за
20-годишен, за да не го елиминират от конкурса. Пред
комисията заявил:”Може да
не съм най-добрият, но ще
върша работа”. Оттогава
вече шест години прави репортажи, срещу него също
е имало заплахи да спре някои от материалите, само че
никога не се е поддал на натиск. Макар в момента да не
са в ефир, Господарите работят, снимат, монтират.
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в медиите с екипа на „Господари на ефира“

Раздадени бяха годишните
награди на изявени ученици,
изучаващи журналистика, и
на медийните партньори на
Хуманитарната
гимназия,
осигурени по Проект «УСПЕХ» за извънкласни дейности.
Тазгодишните носители на
приза Медийно партньорство стават “Глобъл Вижън”
ООД, Университетският Медиен център във Велико Търново, ВТУ радио, РНБ “П. Р.
Славейков”, вестник “Янтра
днес”, вестник “Борба”, Телевизия “Видеосат”, Телевизия “Евроком Царевец”,
Дарик Радио, Радио “Велико Търново”. Нашите “медийни партньори” са Джуди Халваджиян, Магърдич
Халваджиян, Боби Ваклинов, Димитър Върбанов, ас.
Катя Кирилова, Георги Василев, Сашка Александрова,
Златина Димитрова, Йоана
Миланова, Кремена Сергева, Мирослав Дечев, Михаил
Михалев, Боряна Цветкова,
Иван Александров, Калина
Иванова, Янка Ковачева, Арзие Пастърмаджиева.
Големите награди връчи
лично продуцентът на Господари на ефира. За Редактор на випуска бе обявена
Снежана Гърдева, за Дизайнер на випуска Теодор Буюклиев, в асистенции с г-жа
Валентина Камбурова и г-жа
Цветелина Мирославова.
Призът Есеист на випуска
отиде в Снежана Гърдева,
Мина Стефанова, Рени Димитрова и Стела Радулова
за участия и награди в национални конкурси. Есеист на
годината си поделиха Емине
Садкъ от 10 клас и Полина Глинджурска от 11 клас,
носител на първа награда в
конкурса на Регионалния инспекторат и на Регионалната
библиотека, посветен на годишнината на Паисий.
Сертификат Коментатор на
випуска получиха Мила Михайлова, Георги Георгиев,
Георги Цанев, Нина Петкова,

Мария Пашева.
Сред репортерите на випуска са Андреана Андреева, Габриела Петрова, Рудина Гърдева, Светослава
Иванова, Марина Петрова,
Пламена Петрова, Христина
Кирилова, Те-

одора Йорданова. Приз Пътеписец на годината грабна
Цветина Илиева, а за Креативно мислене получиха
Габриела Христова, Мирослава Костадинова, Зоя
Аргелашка, Зорница Тодорова.
С подаръци студентите
обградиха Валентина Камбу р о в а .
Книгите
на Университетското
издателство ще
б ъ д а т
полезни
за часовете по
журналистика,
но
найценни са
дисковете
с учебни
р е п о рт а жи от различ-

5

ни събития, отразени от
бъдещите журналисти.
В края на събитието разрязахме уникално сладко изкушение, подарък от Митко
Върбанов. Върху тортата, изработена от неговата майка,
„Цензурата“, под формата на
ботуш, погазва чл. 39 от Конституцията. Възпроизведен

бе и текстът: “Всеки има
право да изразява мнение
и да го разпространява
чрез слово – писмено или
устно, чрез звук, изображение или друг начин“.
Валентина Камбурова
ст. учител по журналистика
ръководител
на Клуб “Млад журналист”
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Отбелязахме Деня на Европа и ДНК
В училищната библиотека на Хуманитарна гимназия ученици от IX, X, и
XI клас отбелязаха Деня
на Европа. Настроението
повдигнаха деветокласниците, които бяха изрисували многоцветни балони със
символите на Европейския
съюз.
Изявата започна с разказ
на г-жа Снежана Минчева, ст. учител по биология
и химия. Тя припомни, че
на 9 май 1950 г. е направена първата стъпка към създаването на Европейския
съюз. На този ден в Париж,
на фона на опасността от
Трета световна война, която би погълнала цяла Европа, френският министър
на външните работи Робер
Шуман прочита пред международната преса декларация, в която се призовават Франция, Германия и
други европейски страни
да обединят производството си на въглища и стомана,

като „първа стъпка към европейска федерация“.
Тази дата става символ
на Обединена Европа наред със синьото знаме с 12
златни звезди. За химн е избрана Одата на радостта от
Деветата симфония на Бетовен. Днешната амбиция е
напълно различна: да се изгради Европа, уважаваща
свободата и идентичността
на всички нейни граждани.
Само чрез обединяване на
нейните народи Европа би
могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в света. В
България Денят на Европа
е обявен с Постановление
54 на Министерския съвет
от 29 март 2005 г.
Както стана ясно, на 9 май
се отбелязва и едно друго
събитие - Денят на победата над армиите на Хитлер.
„Най-позорната стерилиза-

хромозомните и молекулните болести, за синдроми, свързани с аномалии в
броя на автозомите: Синдром на Патау, Синдром на
Едуардс, Синдром на Даун.
Синдроми, свързани с аномалии в броя на половите
хромозоми пък, са синдромите на Клайнфелтер,
на Търнър, на "свръхжени" и на "свръхмъже“. От
Молекулните болести бяха
разгледани хемоглобинопатии, ензимопатии, болести,
дължащи се на генетични
дефекти на клетъчните рецептори, фармако-генетични дефекти.
Презентация „Генетичен
код. ГМО. Генно инженерционна програма на 20-и ДНК е открита преди 60 го- ство” представи единайсевек се провежда от най-по- дини. „ История на ДНК” токласничката Мирослава
зорния режим на 20-и век бе темата на презентацията Костадинова. ГМО е орга– този на Третия райх, при- на Деница Илиева от ХІ „а” низъм, с изключение на чопомни г-жа Минчева. Един клас.
вешкия, който е подложен
от първите закони, който
Десетокласничките Нюл- изкуствено на генетична
подписва Адолф Хитлер гюн Стоянова, Камелия Ка- промяна, без това да е наслед поемането на контрола менова, Христиана Кушева стъпило при естествени
над немската държава през бяха подготвили презента- условия. Една определена
цията
„Молекулярна секвенция на ДНК може да
структура на ДНК”. бъде разширена (клонираДНК е нуклеинова ки- на), предоставяйки милиселина, която носи ге- они еднакви копия, които
нетичните инструкции могат да бъдат изолирани в
за биологическото раз- чист вид.
витие на всички клеВ края на изявата ст. учитъчни форми на живот тел Снежана Минчева наи много ДНК от виру- прави обощение по темасите. ДНК понякога та. Дали се клонират хора,
се нарича молекула на след като има такъв напренаследствеността, тъй дък на генното инженеркато тя се наследява и ство, попита тя присъствасе използва за разпрос- щите. Според нея, за да се
транение на белези. клонира човек, е необходиПри възпроизводство- ма сурогатна майка. Сподето тя се копира и се лено бе, че двете шведки,
предава на потомство- изпълнителките на АББА,
то.
са родени в родилен дом
С опита на профе- от типа, който е създаден
сионалист,
сериоз- по времето на Хитлер с цел
но и ефектно, Свето- запазване на определени
юли 1933 година, е законът слав Мишев от Х „а“ клас белези (руса коса, светло и
за предотвратяване на на- представи презентацията тъмносини очи).
следствените болести у де- „Наследствени
заболявацата. По силата му в Герма- ния при човека”. Учители
Ивелина рачева,
ния са създадени повече от и ученици научиха впеМирела илиева,
200 съдилища по въпроси- чатляваща информация за
Клуб “Млад журналист”
те на евгениката. Според нацисткото законодателство всеки лекар
е бил длъжен да докладва за пациенти, които са имали психични
заболявания (включително шизофрения и
депресия), епилепсия,
слепи, глухи или сакати. Първите четири
години от действието
на закона повече от
400 000 лица са били
стерилизирани. Други
70 000 души, tiот генетичните болести.
Но какво е евгенетиката без разшифрованата информация в
ДНК? Структурата на
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Богата култура, самодисциплина и екипност
се иска от телевизионния журналист

Ученици от Клуб “Млад
журналист”
продължават
маратона си за обучение
в различни медии – печат,
радио, телевизия, онлайн
- по Проект “Успех”. Естествено, че уговореният
час беше спазен. Времето
на журналиста е много ценно, особено в електронна
медия, където цепиш дори
секундата.
Пристигнахме в Телевизия Видеосат като при
стари познайници. Двете
журналистки, които сме
свикнали да срещаме по
събития, чаровните Йоана
Миланова и Кремена Сергева, ни посрещнаха с усмивка. Постепенно в студиото влизаха още млади
хора. Репортери, оператори, монтажисти. Сред нас
беше и програмният директор Славка Нинова. Защото
всеки от екипа имаше какво
да каже и да посъветва учениците. Тези, които решат
да се посветят на журналистиката, трябва да знаят,
че няма да им е лесно.
Разпитваме, искаме да
знаем как се справят с поспециалните хора, какво е
поведението им пред камера, импровизират ли, случва
ли се да сгафят или да паднат техни репортажи. Дали
не им е идвала мисълта да
се откажат. Е, няма как да
не попитаме и защо избраха точно журналистиката.
Йоана е по-малка на години, но нали е възпитаник на
нашето училище, започва
първа. Току-що предвид-

ливо е подготвила два свои
материала, за да й остане
време за нас. От дете мечтаела да стане журналист
или художник. И поела към
журналистиката. Тази година завършва Психология
във ВТУ, но смята да посвети живота си на журналистиката. Сигурна е, че за да
работиш професията и да
умееш да правиш новините, трябва да ти се отдава,
да имаш нюх.
Скритата си мечта е осъществила и Кремена. В началото имала друга представа за журналистиката.
Смятала, че трябва да започнеш с писане във вестниците, после да се научиш да боравиш с гласа си
в радиото и едва тогава да
застанеш пред камерата. Тя
била в IV курс Българска
филология и веднага скочила в телевизията. Кремена
Сергева е натрупала повече
опит и като кореспондент
на БНТ, и като репортер във
Видеосат. Съветът й е да
позволиш на професията да
разполага с теб, иначе няма
да просъществуваш. За да
знаеш да изведеш едно събитие като новина, важното
е да си грамотен и любопитен. И още нещо научаваме
от приветливата Кремена,
че няма да съжаляваме, ако
се захванем с журналистическата професия. Сред
нас се появява и Мирослав.
“Ако не обичате социалните контакти, тази работа не е за вас”, откровен е
репортерът. Но не спира да

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК

e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

ни се усмихва, за
да ни накара да се
от п у с н е м
и да завържем разговор. Пита
ни какво
и къде ще
следваме,
нагласихме ли тоалетите,
дори иска
да знае в
кое заведение ще
отпразнуваме бала
на живота
си.
Разбираме и за
нравите в
гилдията.
Щом се появи някой пришълец, гледат го, сякаш ще
им изяде хляба, признават
с горчивина журналистите.
Няма как да не споменем с
добро и да не дадем за пример Пламен Цветков, който
единствен не пазел занаята
от “чужди елементи”, напротив, помагал и се раздавал.
Към нас се присъединяват
още телевизионери – оператори, монтажисти. Краси, Захари, Джовани – всеки има какво да разкаже
и да обогати представата
ни за регионалната медия.
Колкото и странно да е, но
от устата на Джовани, както всички се обръщат към
него, чуваме, че не бива
да си губим времето и да
гледаме българска телевизия. Според него трябва да
се учим от немски и

френски канали. И да имаме богата обща култура.
Колкото до събеседниците, каквито неизменно
трябва да гостуват в ТВ, отново думата взема Кремена.
“Има глад за събеседници.
Хората спряха да говорят”,
разочарована е журналистката.
Има какво да сподели с
учениците и програмният
директор Славка Нинова.
Отново разбираме колко
трудна е професията. Необходима е всеотдайност, да
й се отдадеш всецяло и да
знаеш какво очакват зрителите. Набляга на още важни
качества като самодисциплина и екипност. И понеже става дума за телевизия,
не пропуска да вметне, че
не може и без добра визия
за репортерите.
Идва ред да се изявим.
Не се престрашаваме бързо. А трябва да прочетем
новините. Има непознати
имена, защото във Велико
Търново са гостували чужди учени. Опитваме стола
на водещите. Това си е традиция – да отидем в някоя
медия и на всяка цена да
се възползваме да седнем
пред аутокюто и камерата.
Самокритично се наблюдаваме. И Мила Михайлова, и Полина Глинджурска
се справят прилично. Г-жа
Валентина Камбурова също
изчита няколко новинарски
съобщения от днешните
информационни бюлетини.
Правим снимки, защото те
доказват, че искаме да видим и научим колкото може
повече за света на медиите.
И си обещаваме доскорошни срещи.
Мила МИХАЙЛОВА
Клуб “Млад журналист”

Редакционна колегия: Снежана Гърдева (главен редактор), Емине Садкъ, Теодор
Буюклиев (графичен дизайн), Андреана Андреева, Мила Михайлова, Георги Георгиев, Габриела Петрова, Светослава Иванова, Мина Стефанова, Рени Димитрова, Глория Сарова, Мария Недева, Мария Пашева, Нина Петкова, Пламена Петрова, Памела
Борисова, Полина Глинджурска, Виктория Йорданова, Светослав Мишев
Консултанти: Цветелина Мирославова, Валентина Камбурова
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ЕКСКУРЗИЯ СТАРИ СТОЛИЦИ

Осъществена беше екскурзия по
Проект “УСПЕХ”, в която взеха
участие ученици и ръководители
от петте клуба, работещи в извънкласни дейности. На 5 май 2012 г.
посетихме културно-исторически
паметници и резервати в Мадара,
Плиска, Преслав и Шумен.
Първият обект от пътуването ни
беше Мадара. Изслушахме беседа
в Историческия музей, около който е разположен и лапидариум. Селото се е наричало Мундрага, Матора, Матера, Матара и в него са
живели траки, римляни, славяни
и българи, езичници и християни.
Първият изследовател на Мадара
е Рафаил Попов, който я нарича
Българската Троя. Имахме възможност да направим снимки на
експонати и фрагменти на скулптури на Кибела, Хера, Зевс и Херакъл, на раз-

лични тракийски
оброчни плочки.
В комплекса Мадарски скали разгледахме Голямата
и Малката пещера - светилища на
нимфите - места
с магнетична и
тайнствена притегателна сила. Езическите храмове
напомнят за бог
Тангра. Видяхме и
скалния параклис
“Св.
Пантелеймон”, датиращ от

XII-XIV век.
Пред култовата скална композиция Мадарски конник г-н Панайот
Панайотов направи исторически
разказ и коментира различни хипотези около изобразените фигури. Както обясни и екскурзоводът,
такива скални конници има единствено в Иран и Памир. Според
достоверните версии говорим за
времето на хановете Тервел, Кормесий и Омуртаг. Разбира се, Мадарският конник е уникална триумфална сцена – конят е извърнал
глава и гледа към публиката. Походката е на обучен кон (съчетание
на ляв с ляв и десен с десен крак),
типично средноазиатска, откъдето
са дошли прабългарите.
Отправихме се към първата
българска столица
Плиска, където са
разкрити няколко
периода – столичен
езически,
столичен християнски
и
следстоличен.
Впечатляващи са и
ханската резиденция на Омуртаг,
в съчетание дърво-камък, и Крумовият дворец,
разположен в т.
нар.
вътрешен
град на площ от
500 дка и ограден със стени,
високи 10-12 м.
В презентация

наблюдавахме подземните връзки
с тайни ходници, водохранилищата, баните с кръгли басейни и
едно изключително постижение
за края на VIII век
– подовото отопление. За това време
са били характерни
и модерни накити
от бронз, сребро,
стъкло, а за благородниците и злато.
Всички съдове свидетелстват за високо технологично
ниво. Плиска е столица до 893 година,
после потъва в забрава. Чехът Карел
Шкорпил,
който
свързва името си и
с нашата гимназия,
доказва, че това е
първата българска
столица. Днес чудно красива е възстановената трикорабна Голяма базилика.
В Преслав разгледахме целия архитектурно-исторически резерват.
В трезора на Историческия музей
се съхранява уникалното златно
Преславско съкровище. Продължават археологическите разкопки
в землището на втората българска
столица. Възстановена е част от
Златната църква от известния като
Златен век на България при царуванео на Симеон. Издигнат е нов
храм – “Св. св. Кирил и Методий”,
с ктиторството на Симеон Сакскобургготски.
Последната дестинация от пътуването ни беше град Шумен,
голям промишлен и
културен
център.
Предпочитан е за
р а з ход к и
заради невероятните паркове
с модерни
детски
ко м п л е кси
и

алеи с редки растителни видове от
времето на Фердинанд. Най-харесано се оказа ларгото, с красиви
търговски и увеселителни заведе-

ния. Разгледана бе най-голямата
на Балканите Томбул джамия, която е сред стоте забележителности
на България, строена по времето,
когато Шумен е бил една от крепостите на Османската империя.
Екскурзията по Проект „УСПЕХ“ премина комфортно и донесе приятни емоционални изживявания на ученици и ръководители.
Валентина КАМБУРОВА,
ръководител
Мила МИХАЙЛОВА,
Рени ДИМИТРОВА,
Мина СТЕФАНОВА
Клуб „Млад журналист“
Снимки:
Даяна АЛЕКСАНДРОВА,
Габриела ПЕТРОВА

