Ìåæäó÷àñèå

БРОЙ 91/2013 СТР.

УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ИЗДАНИЕ НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО
февруари 2013 година

брой 91

Български народни обичаи и носии оживяха в училище
древният
обичай, характерен
за българи и за
гърци, е оценен
и от ЮНЕСКО.
Директорката
Тамара Драганова, чиито корени
са от Странджа,
представи в презентация
целия
празник с всички
симво-

Открит урок „Български
народни обичаи и носии“
се проведе в Хуманитарната гимназия във Велико
Търново със съдействието на ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“ и РНБ „П. Р.
Славейков“. Проявата е
във връзка с участието
на школото по проект
„Изкуство, литература и
спорт срещу агресията
в училище“ по секторна
програма Коменски и в
навечерието на визитата на
търновски ученици и учители в Гърция. Експонираната
изложба в училищната библиотека включваше ръчно
изработени макети на шопска, тракийска, странджанска, родопска и добруджанска носии, които ще бъдат
подарени на партниращите
държави на предстоящата
среща в гръцкия град Комотини.
Нестинарски танц въведе
публиката емоционално в
темата. Десетокласничките
Генослава и Евелина от Х
клас танцуваха върху „разстлана жарава“ с иконите на
светите Константин и Елена,
досущ както се изпълнява
ритуалът в странджанското
село Българи, единственото място, където все още се
тачи нестинарството.
Както обясни водещият
урока Тамара Драганова,

ли и
обичаи. Като
от билото на планината прозвуча и песента „Я
вчера ходих“ в изпълнение
на професионалния странджански певец Георги Драганов, баща на г-жа Драганова.
Университетският
преподавател д-р Павлин Чаушев имаше удоволствието
да обяснява орнаментиката в две прекрасни български носии, с които
бяха пременени две
също тъй красиви
гимназистки. Магдалена
демонстрира
характерната за Плевенския край носия,
наследена от бабата
на
пом.-директора
Цветелина Мирославова. Ризата, двете
престилки
(предна
и задна), коланът и

шапката оживяха с багрите
си пред очите на учениците. Директорката пък беше
поверила наследената от
нейната баба странджанска
носия на десетокласничката
Йоана. Всяка носия имаше
специфична украса, докато
сукманите се отличаваха по
тъканите –вълна и съчетание от коноп и памук.
Д-р Павлин Чаушев изненада младежката аудитория
с автентични пафти или
чапрази, както са
и з ве с т н и
в
някои
региони
у нас, със
сребърен
обков
и
вплетени
религиозни
и растителни мотиви.
Най-силно
впечатление
направи накитът с изображение
на Богоявление, свидетелство,
свързано с
родилния
цикъл. Сребърни гривни
от
края на XVIII
в. също впечатлиха не
само с оригиналната
изработка, но и с издълбаните в тях дупчици, в
които се наливало розово масло, за да ухае попродължително време.
Регионалната библиотека подреди своеобразен
щанд с уникални книги,

сред тях „Сборникъ от народни умотворения, обичаи
и др.“ от 1889 г., изданието
на БАН „Игра по огън - нестинарство“ и др. ценни издания. Библиотечният специалист Виктория Роглева
разказа за фонда на третото
най-голямо в България хранилище, за депозитните екземпляри, за 14-те ръкописа
на богословска тематика,
някои датиращи от XIV век.
В 63 тома пък е събрано
българското песенно народно творчество от над 70 хиляди песни и всички томове
се съхраняват в търновската
библиотека.
Преподавателят по етнология доц. Мария Иванова от
ВТУ, която беше сред гостите, приветства участниците
в открития урок и обеща да
изнесе академична лекция в
бъдеще.
М

Пространства
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С рецитал, посветен на
Дякона Левски, започна отбелязването на 140-годишнината от обесването на
името светиня за българския народ. Вазовата ода
„Левски“ рецитираха десетокласничките Паулина и
Лилия. Биографията на Васил Кунчев припомни Десислава Михайлова. Сце-

жава героите си – започна
своята емоционална лекция ученият. – Днес, когато
правим помен за Левски, аз
лично имам тъжно самочувствие на скромен изследовател. Самият български
народ имаше своята религия в лицето на Апостола,
но като че ли не можа да
понесе Левски“, каза още

нарият на изявата бе дело
на литераторката Маргарита Маринова.
Специално по покана на
г-жа Донка Андреева гостува зам.-ректорът на Великотърновския университет доц. д-р Петко Петков.
„Нашето общество не ува-

доц. Петков. Той припомни на младите
си слушатели
революционното
дело
на
човека,
който единс т в е н
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работи за народа. Макар
и само обикновен член
на БРЦК, Васил Левски умее да събира леко,
плавно последователи и
да върши общественополезна дейност, успява
да обедини българите,
категорично заяви позицията си на професионалист историкът.

140-годишнина от гибелта на Апостола

Търновският преподавател бе провокиран от въпрос на г-жа
Маринова
да разтълкува фи-

налния акорд
в
тефтерчето
на Дякона „Народе???“. Какво е искал да
каже Апостола? Може би
печално очакване или някакво
разочарование?
Може да крие

"Коментирай това" - театрална игра
Театър “Цвете” представи в Гимназията театралната програма “Коментирай
това”, създадена в рамките
на проект “The playground
of
violence
–
analysis
and
handling
of
social
programmes with the usage
of drama-pedagogical and
theatrical tools”, JUST/2010/
DAP3/AG/1212,
програма
“Дафне III" на Европейската комисия.
Учениците и техните ръководители Т. Драганова, Цв.
Мирославова и А. Цончева
поведоха своята театрална
битка с нови

сили и идеи. Този театрален
спектакъл е продължение
на проекта Форум-театър,
който в продължение на три
години ангажираше ученици и учители с иновативни
арт интерактивни техники
за преодоляване на агресията и решаване на социалните проблеми на младите
хора. Проектът ръководен
от Т. Драганова и А. Цончева, завоюва две награди на
фестивала на социалния театър Агора - гр. София.
Н о в а т а с к ул п т у р а
е театрална
игра, провокирана
от реален
случай на
ученическа агресия чрез
общуване
във
фейсбук.
Н а с оч е на е към
осмислянето
на
от-
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говорността към думите,
отправени във виртуалното
пространство и към проблема за отношението "публично-лично".
Иновативната за България
техника създава условия за
изграждане на опитност относно:
- реалния и виртуалния
живот;
- несподелената любов;
- истинското приятелство
и приятелите от ФЕЙСБУК;
- това, което се случва вечер пред компютъра и сутрин в училище.
Съдбата на героите се решава от участниците. Те могат да влияят на мислите им
и да ги съветват в решенията.
Учениците преживяха със
своите модератори Явор,
Дана и Катя три незабравими часа без покой и в устрем да решат актуален и
съвременнен казус преминал, от Фейсбук до сърцето
на героя Иван.
Междучасие

вопъл, или вяра, или обич
към своя народ? Каквото и
да е останало недоизказано, в сърцето на всеки българин трябва да има място
за големия революционер и
за това, което той символизира, смята доцент Петков.
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Музикален спектър
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Книга за популярната музика във Велико Търново

Вълнуваща среща с автора на книгата „Популярната музика във Велико
Търново“ Георги Ръцев се
проведе в Хуманитарната
гимназия. Ученици и учители бяха силно впечатлени
от спомените на твореца,
който е направил цяло разследване, докато създаде
своя труд, писан в продължение на три години. Директорът Тамара Драганова
откри срещата със стихове
на Асен Разцветников, възпитаник на училището и
автор на училищния химн.
Книгата беше презентирана от единайсетокласничката Галина Георгиева.
На екрана оживяха едни от
най-известните личности,
посветили се на музиката, както и цели търновски
фамилии, дали облика на
музикалния живот в старата столица – Златеви и Радуканови. Специално внимание беше обърнато на
възпитаника на Мъжката
гимназия Асен Коларов с
псевдоним Разцветников,
написал текстовете на над
100 песни. Показани бяха
мнозина музиканти от европейска величина, учили
в старопрестолния град,
като двамата професори преподавателят във Виена
Божидар Сотиров и Николай Гагов от Софийската
опера. Те са част от съзвездието на някогашния
оркестър
„БЕФМАНД“,
абревиатура от буквите на
великолепната седморка.
За учениците на Хуманитарната гимназия най-голяма емоционална стойност
имаше разказът за личностите, свързали младежките си години с някогашната
Мъжка гимназия, където
музиката е била сериозно
застъпена. За световната
сцена такъв е бил тенорът
Спас Венков. Гимназистите
не само са създавали музика, те са изпълнявали опе-

ри. А когато имало женски
партии, момчетата се обличали и в женски дрехи. Не
е случаен фактът, че найдобрият фанфарен състав
също е принадлежал на
Мъжката гимназия.
След като припомни мотото на своята книга „Нищо
не започва от нас и нищо
не свършва с нас“, и като
доказателство за приемствеността на поколенията,
ученици от Хуманитарната
гимназия се представиха с
изпълнения. Ирена Трайкова изпя народните песни
„Полегнала е Гергана“ и
„Лудо младо“, с които ще
представи нашата гимназия
по време на предстоящата
визита в Гърция по проект
"Изкуство, спорт и литература срещу агресията в
училище" - секторна програма Коменски. Последва

парче на Metallica – Enter
Sandman, в изпълнение на
дванайсетокласничката Зоя
Аргелашка. Завършек на
музикалните превъплъщения постави Васил Савов,
който демонстрира как звучи Бетовен на таблет.
Най-голямата морална награда за днешните възпитаници на училището беше
посланието на Георги Ръ-

цев: “На великата Мъжка,
днес Хуманитарна гимназия – мост между миналото

и бъдещето на нашия град.“
Галина Георгиева,
ХІ а

Проекти
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Ученици и учители от Хуманитарна гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“ се завърнаха от втората поредна визита в гр. Комотини – Гърция, като страна партньор по
проекта „Изкуство, спорт и
литература срещу агресията
в училище” - „Art, Sport and
Literature Against Violence
at School” по Секторна програма Коменски.

В южната ни съседка беше
обменен опит и реализирани дейности от представители на десетте партниращи държави. Екипът
на Хуманитарна гимназия
представи няколко мултимедийни авторски продукта, изработени от ученици.
„Традиционни
фолклорни
костюми/носии” презентираха Даяна Александрова
и Йоана Нанкова от Х
клас. Техните съученички Доника Босева
и Цветомира Соколова бяха избрали тема
за фолклорните игри.
На народните танци и
хора бяха заложили зрелостничките Памела Борисова, Александра Димитрова и
Мирослава Костадинова. На
богатия и красив глас на ос-

мокласничката Ирена Трайкова, която изпя български
народни песни, завидяха
дори възпитаниците на музикалното школо.
Учениците и учителите от
Гимназията умело демонстрираха десет традиционни спортни игри за десетте
държави в Спортната зала
на Музикалното училище в
гр. Комотини. Спортната изява включваше групово скачане на въже, жоминка, „пъстроцветна градина“, „да
открием щастието“, дърпане
на въже, скулптури и други.
За учителите беше избрана
играта „кръгът на живота“,
в която българските ръководители заеха второ място.
Освен постиженията на
учениците от Хуманитарната гимназията по проекта
„Изкуство, спорт и литература срещу агресията в училище”, младите хора от Ве-
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медийни продукти
на английски език,
изложби и обичаи,
открити уроци. Найвпечатляващи обаче
за
многобройната
ученическа аудитория бяха възстановките на българските
обичаи Лазаруване и
Нестинарство. Момичетата изиграха и
Тракийска, и Шопска ръченица, както
и няколко от обичаните нашенски хора
Дайчовото, Елениното и неувяхващото Дунавско хоро.
Експонирани
бяха
тематични арт изложби «Фолклорни
обичаи», «Фолклорни носии», както и
изложба от рисунки
на тема: «Български
народни носии».

Ползотворна визита за ученици
лико Търново не пропуснаха
да се похвалят с изяви и
по Програма „Учене през
целия живот”, включващи
мулти-
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В
Музикалното
училище в Комотини, домакин на
учебната визита, се проведе педагогическа среща, на
която бе обсъдена съвместната дейност по проект „Из-

Проекти

на Етнографския и Археологическия музей в гр. Комотини.
През месец юни ще се състои последната за тази учебна година творческа среща,

и учители от гимназията
куство, спорт и литература
срещу агресията в училище”
за многостранни училищни
партньорства по Секторна
програма „Коменски” и Програмата „Учене през целия
живот”.
Организирани бяха посещения на забележителности
в градовете Кавала и Ксанти,

този път в Германия.
Памела борисова,
ХІІ а
Йоана нанкова,
Ха

БРОЙ 91/2013 СТР.

5

У

Ìåæäó÷àñèå

Пространства

С ПЕ Х

@

БРОЙ 91/2013 СТР.

6

Китайската Нова година на живо в Институт „Конфуций“
Сбогувахме се с Годината на дракона и отбелязахме Годината на червената водна змия
ещ бе
Свет о с л а в
М и ш е в .
Н
а
калиграфските
умения
на студентите се насладиха
п р и с ъ с т ва щите, а
Пролетен празник или китайската Нова година отбелязаха стотици гости
в Институт „Конфуций“
при ВТУ в 11-ия ден от
първия лунен месец. Богата програма изнесоха
студентите от специалността Приложна лингвистика с китайски език.
Приветствие поднесе директорът на института гл.
ас. д-р Искра Мандова, а
младите хора разказаха за
всички обичаи и традиции,
свързани с китайската новогодишна символика. Мелодични песни огласиха празничната зала. Специално за
тържеството от Русе бяха
пристигнали
спортисти,
владеещи бойни изкуства и
пантомима. Най-екзотични
бяха няколко малки госпожици, облечени в ефектни
китайски дрешки.
По време на викторината
ученици от Хуманитарната
гимназия, членове на Клуб
Приятели на Китай, спечелиха невероятни китайски
сувенири, след като показаха, че имат богати познания
за далечната азиатска страна, но безспорно най-зна-

червено, но и украсяват домовете си с изписани върху
червена хартия стихове.
За аудиторията гл. ас. д-р
Полина Цончева разказа,
че новогодишните тържества траят от 9 до 24 февруари, което не е случайно,
тъй като китайци живеят в
цял свят и трябва да имат
достатъчно време да се
приберат в родината. Преподавателката по лингвистика припомни поучителна
притча за заспалата змия.
Преминаващ по улицата
човек спасил змията, която,
след като се събудила,
го
ухапала и той

умрял. Затова всеки трябва
да преценява на кого да се
доверява и да прави добрини.
В препълнената зала главният готвач на ресторант
„Златният дракон“ Йен събра овациите, след като демонстрира как се приготвят
най-обичаните от китайците пролетни рулца и пелмени. За всеки беше приготвен и ароматен жасминов
чай. Специалистът сподели
рецептите и на други ястия,
присъстващи на новогодишната трапеза в Китай.
Десислава Михайлова,
ХІ а

за кабинета по
журналистика бе изписано пожеланието „Здраве“.
Сплетени възли от копринени конци изработваше
Гергана Запрянова и на полюбопитните обясняваше
символиката на традиционните сувенири, каквито задължително си разменят в
Китай, а най-предпочитаните цветове са червеният
и оранжевият. Както стана
ясно, червеното е издигнато
в култ, защото то завладява домовете на китайците,
които не само се обличат в

Изкуството в екологията
Ученици от клуб "Екология"
по проект УСПЕХ изработиха своите произведения на изкуството.
Всички пана ще бъдат
представени в изложба
на клуба през месец март.
С много старание и екологични арт идеи на учениците сътвориха цветя и
багри от отпадъчни и излишни материали, които
вероятно щяха да попаднат
на сметището и да грозят
нашата българска природа.
Междучасие
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Хуманитарна и Старопрестолна празнуваха заедно
Св. Валентин и Трифон Зарезан
За шеста поредна година
Хуманитарната
гимназия
и Старопрестолната гимназия
по
и ко н о м и к а
задружно
от бе л я з а ха
двата празника - бълг а р с к и я
Т р и ф о н
Зарезан
и
католическия Свeти
Валентин.
Домакин
на
събитието
по
традиция
беше Регионалната
библиотека „П. Р. Славейков“. Празникът на
любовта беше представен от гимназистите
хуманитаристи, а този
на виното - от учениците на Старопрестолната гимназия.
Денят бе изпълнен с
четене на есета, представяне на тематични презентации и музикални изпълнения.
Есетата на Йоана Нанкова от X клас и Александра Димитрова от
XII клас направиха силно
в п еч атл е н и е
със
своите
виждания
и
послания
за
любовта.
Мултимедия
илюстрира
любовта
като благотворителност
и сремеж да
помагаш на
ближния.
Презентацията на Памела Борисова
илюстрира
богатата
благотворителност, на която учениците на Хуманитарна гимназия отделят много
ресурс в продължение на
много години. Дългата традиция на взаимния празник
също беше припомнена в
презентация и увековечена със специален любовен
вестник - джобен формат.
Любовният печатен уникат
изработи г-жа Цветелина
Мирославова. Директорът
Тамара Драганова поздрави ученическата аудитория
с лириката на любимия си
автор Евтим Евтимов. Клубът, ръководен от г-жа Драганова, се беше постарал в
красиво украсените камъчета и мидички със сърчица. А ученици от XI и XII

клас и Валентина Камбуро- от Корпуса на мира разказа
ва нееднократно гостуваха и как празнуват неговите
в Дневния център във Велико Търново, за да израбо-

с ъ н а р од ници в далечна Калифортят различни любовни
ния, където децата раздават
символи сувенири.
валентинки и се обличат в
Емоционално въздейства- червени дрехи. Когато имал
ха музикалните изпълнения време в този ден Рафи изна Ирена Трайкова и Рафа- ползвал този ден да изгледа
ел Агилар. Доброволецът и хубава кинолента.

Любопитна

информация
за различни
видове
вина
р а з ка з а ха
осмокласниците
от
Старопрестолната
гимназия.
Момчетата, пременени
в
български
народни
носии и
въоръжени с
подходящ
инструментариум, показаха
ритуала по зарязването на лозята.
Г-жа Виктория Роглева от Регионалната библиотека не
пропусна да рекламира книгата „Вино
за здраве“ с рецепти
за греяно вино срещу простуда, срещу
кашлица и др.
Изкушение за всички присъстващи бяха
масите, аранжирани
със символи на любовта,
множество
свещи и свещници,
както и афродизиаци
в изобилие - шоколади, бонбони, целувки, бадеми и сушени
плодове.
Всички присъстващи си тръгнаха
с подаръци - специалният брой, изпълнен със снимки
от предходните години, валентинки,
автор на които е
Ферхат Назифов,
хартиени
сърца,
екологични пана, любовни послания, а специално аранжираната бутилка
шампанско се падна на г-н
Иван Александров - директор на библиотеката. Любовната двойка ветерани
от Хуманитарната гимназия - Мирослава (XII) и
Пламен
(третокурсник
във ВТУ), получиха оригинални чаши за подарък
от г-жа Валентина Камбурова - инициатор на събитието. Двата отбора се
сдобиха с по едно томче
поезия и проза, подарък
от домакините. Празникът завърши с много погълнати лакомства, типични за двата празника.
Светослав Мишев,
XI “а“
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РНБ организира изложба и Ден на отворените врати за гимназистите
Регионалната библиотека
във Велико Търново бе домакин на съвместната изложба с Хуманитарна гимназия "Фолклорните носии
и обичаи". Изявата се организира по проект "Изкуство, спорт и литература
срещу агресията в училище" - секторна програма
Коменски.
Фолклорните
носии на десет държави ще
се "сблъскат" в периода от
18 до 22 февруари в гръцкия град Комотини. Там
всеки екип от десетте държави ще представи и де-

монстрира своята фолклорна идентичност чрез танци,
обичаи и носии.
Учениците и ръководителите на Т. Драганова, Цв.
Мирославова и А. Цончева посетиха хранилището,
където обогатиха своята
култура за българските народни носии и обичаи. Те
разшириха познанията си
за етнографските различия
на носиите и песните, а материалите за Лазаровден
ще им помогнат за пресъздаване на обичая в съседна
Гърция.

Баскетболистките на Гимназията трети в Общината
Баскетболистките на Хуманитарна се класираха на трето място в Ученическите игри
по баскетбол - общински етап,
след отборите на ЕГ „Проф. д-р
Асен Златаров” и ПМГ „Васил
Друмев”.
Обновеният отбор на нашата
гимназия отстъпи тази година

първото място, но натрупа
ценен опит за изявите си в
бъдеще.
Най-добрият реализатор
на отбора стана десетокласничката Йоана Нанкова.

УЧЕНИЧСКИ ВЕСТНИК
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