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Направихме възстаНовка На ЛазаровдеН
Ученици и студенти пред-

ставиха на Самоводската 

чаршия своята импресия 

"Лазарки по никое време". Те 

бяха ръководени от техните 

учители - Цветелина Миро-

славова, Тамара Драганова, 

Анка Цончева и преподава-

теля от ВТУ Павлин Чаушев.

Флашмоб-импресията "Ла-

зарки по никое време" е ор-

ганизирана от студенти и 

докторанти от ВТУ "Св. св. 

Кирил и Методий", специ-

алност "Етнология" и "Бъл-

гарски фолклор", Центъра 

по етнология и културна 

антропология и ученици от 

Хуманитарна гимназия "Св. 

св. Кирил и Методий“ - Ве-

лико Търново. По думите на 

гл. ас. Павлин Чаушев това е 

пътят за връщане към изгу-

бените традиции в България.

Гости и граждани на Ве-

л и ко Търново се 

потопиха във фолклорната 

импресия благодарение на 

омайните гласове на Ирена 

Трайкова от VIII клас и Ани 

Георгиева от Х клас. Моми-

четата изпяха „Елено моме“ 

и „Лаленце се люлее“. Оста-

налите девойки танцуваха и 

припяваха, а накрая хвърли-

ха венчетата в реката.

 Според обичая след лаза-

руването момичетата "могат 

се омъжат".

Междучасие
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Изложение

междуНародНата борса "куЛтуреН туризъм" привЛече хиЛяди посетитеЛи
Ученици и 

учители от 
Ги м н а з и я -
та посетиха 
юбилейното 
десето изда-
ние на меж-
д у н а р о д -
ната борса 
„Културен 
туризъм”, в 
което участ-
ват над 250 
и з л о ж и -
тели от 30 
български 
о б щ и н и , 
п о б р а т и -
мените на 
старопрес-
толнината 
г р а д о в е , 
посолства-

та на 15 
държави. 
За първи 
път за из-
явата на 
туропера-
торите са 
пристиг -
нали от 
Виетнам и 
Индия.
Форумът 

се орга-
низира от 
О б щ и н -
ската аген-

ция по туризъм 
„Царевград Тър-
нов” и Община 
Велико Търно-
во, съвместно с 
Асоциация на 
българските ту-
роператори и 
тури с ти ч е ск и 
агенции, БХРА, 
със съдействи-
ето на Минис-
терството на 
икономикат а , 
енергетиката и 
туризма. Сред 
най-атрактив-
ните щандове се 
открояват този 
на Пловдив - с 
Балабановата къща и 
на Ивайловград - с пресъз-
дадената антична вила „Ар-
мира“.

В рамките на изложени-
ето се провежда деветото 
издание на Фестивала на 
туристическия филм „На 
източния бряг на Европа” 
и кон-
к у р с ъ т 
„ВИНО-
БАЛКА-
Н И К А 
2 0 1 3 ” . 
Във фил-
м о в и я 
фестивал 
са пред-

ставени 47 заглавия от 20 
страни.

Учениците бяха придру-
жени от своите ръководите-
ли Тамара Драганова, Цве-
телина Мирославова, Анка 
Цончева и Валентина Кам-
бурова.

ГимНазисти се присъедиНиха 
към студеНтската BOOK ART идея

   Във връзка с Международ-
ния  ден на детската книга във 
фоайето на Регионалната биб-
лиотека „П. Р. Славейков“ във 
Велико Търново беше открита 
и отвори врати  студентска 
работилница BOOK ART. 
В импровизираното ате-
лие работят студенти от 
Катедра „Библиотекозна-
ние и масови комуника-
ции“ при ВТУ. 
      Идеята се зародила по 
време на честването на 
юбилея на катедрата през 
месец ноември. Тогава 
първокурсничката Соня 
Ангелова от специалност  
„книгоиздаване“, пред-
ставя доклад за Art book.  
„Една от преподавателки-
те ни помогна за реализ-
цията,  - сподели пред наш 
екип Соня, - а Информа-

ционно-консултантски  център 
към Младежкия дом и Регио-
налната  библиотека ни пре-
доставиха средства и ни под-
крепиха за идеята. Така всеки 

понеделник, сряда и петък от 
10 до 16 часа в периода 2 – 22 
април, във фоайето на Библи-
отеката се провеждат нашите 
арт ателиета, в които могат да 

се включат 
и други но-
ватори.“
  Целта на 
с т уд е н т и -
те е на 23 
април да 
бъде откри-
та изложба 
с книжни 
пана, суве-
нири и най-
р а з л и ч н и 
причудливи 
фигури, из-
работени от 
отчислени 
от библио-
течния фонд 

книги. Студентите не съжаля-
ват, че се унищожават книги от 
времето на соца, а освен това 
вдъхват нов живот на остарели 
книжни тела. Подобна идея се 
прави за първи път в България, 
гордеят се двете ентусиазира-
ни студентки Соня и Събина, 
които са решили да изненадат 
посетителите в библиотеката 
и с квилинг изкуство.
   Към изявата на студентите 
се присъединиха и ученици от 
Хуманитарната гимназия, изу-
чаващи журналистика, защото 
ще имат общи теми за разгово-
ри. По време на първата съв-
местна дейност младите хора 
изработиха книжни жерави, за 
което са благодарни на инж. 
Димитър Димитров, специа-
лист по оригами техниката.

Галина КРАСИМИРОВА
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учитеЛи от ГимНазията бяха НаГрадеНи за родоЛюбие и патриотизъм
 На 16 април 2013 година, 

в деня, когато се навършват 

134 години от приемането на  

Търновската конституция, в 

тържествената зала на Mузей 

„Възраждане и Учредително 

събрание”, зам.-кметът на Об-

щина Велико Търново Ганчо 

Карабаджаков връчи Юби-

лейни грамоти за проявено и 

доказано родолюбие  и патри-

отизъм в професионалната и 

обществена дейност на дирек-

тора на Хуманитарна гимна-

зия Тамара Драганова и ней-

ните колеги Ваня Матева - ст. 

учител по немски език, Мар-

гарита Маринова - ст. учител 

по български език и литерату-

ра, Галина Пенкова - ст. учи-

тел по физическо възпитание 

и спорт.

По предложение на колекти-

ва на Хуманитарна гимназия 

бяха наградени дългогодиш-

ният директор на училището 

Митка Янева, директор Сла-

вка Чехларова и историчката 

Веселинка Глушкова.

 За приятната и топла атмос-

фера допринесе концертът, 

изнесен от възпитаниците на 

Росица Тарапанова, който раз-

вълнува заслужилите дейци 

на българското образование.

урок за междуНародНия деН На земята
Ученици от Х клас от-

белязаха Деня на Земята 
— 22 април, и представи-
ха своите идеи за опазване 
на планетата Земя и съх-
раняване на живота върху 
нея. Под ръководството на 
своите учители Т. Драгано-
ва и Г. Пенкова те открои-
ха успешните, устойчиви и 
ефективни екологични по-
литики за развитие, които 
са приложими в България и 
се прилагат по целия свят. 
Откритият урок бе на тема 
"Бъди промяната, която ис-
каш да видиш в света!"

Денят на Земята се отбе-
лязва за първи път в Бълга-
рия на 14 декември 1930 по 
инициатива на тогавашния 
министър на Земеделието 
и държавните имоти Гри-
гор Василев. В САЩ и Ка-
нада отбелязват офици-
а л н о 

този ден 40 години по-къс-
но (1970). Милиони север-
ноамериканци участват в 
демонстрация и настояват 
политици, държавници, 
бизнессреди да включат в 
своите приоритети опаз-

ването на околната среда. 
През 1990 г. празникът на 
нашата планета е обявен за 
международен, като Бълга-
рия се включва в отбеляз-
ването му през 1993 г. Цел-
та е да се обединят хората 

на планетата в защита на 
околната среда.

По време на интерактив-
ния урок учениците имаха 
възможност да работят с 
едно от одобрените пома-
гала в тази област на обра-
зованието и да предложат 
свои идеи за екологосъо-
бразно ежедневие.

В състезанието за изра-
ботване на екологична ми-
сия учениците, разделени 
по групи, изготвиха посте-
ри за нашия Дом – Земята, 
с послание за устойчиво 
развитие,

Гимназистите написаха 
и стихотворения за Меж-
дународния ден на Земята, 
които ясно доказаха тяхна-
та гражданска позиция по 
екологичните проблеми в 
България и света.
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треНиНГ за задъЛжеНията и правата На европейските ГраждаНи
Tренинг на тема "Права и 

задължения на европейските 
граждани" по проект "Калей-
доскоп № 7" се проведе в Гим-
назията. Тренингът бе воден 
от директора на училището 
Тамара Драганова със съдей-
ствието на учителите Цвете-
лина Мирославова, Анка Цон-
чева и Галина Пенкова.

Учениците имаха изключи-
телно сложната задача да из-
готвят трите кръга от индук-
тивното към дедуктивното 
познаване на своите задълже-
ния и права. Те представиха 
трите кръга на цветето, като 
първо определиха правата и 
задълженията си вкъщи, след 
това - на ниво училище и на-
края създадоха своите пос-
терни книги за 

правата и 
задъл-
ж е н и -
ята на 
г р а ж -
даните 
на Ев-
ропа.

Всеки 
ученик 
п р е д -
с т а в и 
с в о и т е 
в и ж д а -
ния за 
правата 
и задъл-
ж е н и я -
та чрез 
лист на 
и с т и н а -

та, а до-
вършените 
изречения 
д о к а з а х а 
т я х н а т а 
ко р е кт н а 
визия за 
живота и 
неговите 
правила. 
С и н и -
ят балон 
акустира 
до всеки 
у ч е н и к , 
за да из-
к а ж е 
с в о е т о 
право и 

задължение на европеец.
Чрез ролевата игра "Ако бях 

кралица, бих била...", учени-
ците изразиха безпогрешно 
представата 
си за спра-
ведливо ст, 
т о л е р а н т -
ност и чест-
ност. Гим-
н а з и с т и т е 
изработиха 
постери за 
правата и за-
дълженията 
на европей-
ския гражда-
нин.

М



Ìåæäó÷àñèå БРОЙ 94/2013  СТР. 5Калейдоскоп

Учениците на Хуманитарна гимназия 
се включиха в проект „Калейдоскоп 7“

 Великотър-
новската Хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“ спече-
ли мини проект „Калейдоскоп 7“ 
към Европейския информационен 
център. Със съдействието на него-
вия директор Теодора Калейнска в 

школото е оборудван специален 
кабинет. За интериора и аранжи-
ровката на една от най-слънчевите 
стаи на училището са помогнали 
дванайсетокласниците, на които 
се дължат първите изработени по-
стери.

 В продължение на три месеца 
учениците ще се образоват  и опо-
знават структурата Европейски 
съюз под ръководството на педаго-
зите Тамара Драганова, Цветелина 
Мирославова, Анка Цончева  и Га-
лина Пенкова. „Калейдоскопът“ 
ще отрази ценностите, културната 
и географска идентичност, евро-
пейското обединение и неговото 
историческо наследство.  Чрез 
дейностите на „Калейдоскоп 7“ 
ще бъдат подготвени информира-
ни и мислещи, активни и позитив-
ни граждани на България, Европа 
и света.

 Днес проектът стартира с урок 
на тема:“Стереотипи и граждани 
на Европа“.  Пред аудитория уче-
ници от Х клас г-жа Цончева и 
г-жа Пенкова обясниха целите на 
проекта и защо е избрано името 
„Калейдоскоп 7“. Значението на 
самата дума означава „красота“ 
–когато светлината прониква в 
зрителната тръба, се наблюдават 
цветни модели. Всъщност загла-

вието задава много по-сериозен 
смисъл, защото следва паневро-
пейския Коридиор 7 с дължина 
3500 км в участъка Ротердам на 
Северно море до Сулина на Черно 
море.

Гимназистите съставиха пра-
вилата за своята бъдеща дейност, 
като акцентираха на работата 
в екип. В играта „Кой съм аз?“ 
младите хора си направиха само-
оценка и повечето от тях опреде-
лиха себе си като ентусиазирани, 
толерантни, перфекционисти, 
оптимисти и други положителни 
характеристики. Последваха иг-
рите „Къде живея?“ и „Аз вървя 
към мечтите си“, в които пролича 
позитивизмът на учениците. Ст. 
учител Галина Пенкова помогна в 
разтълкуването на понятието „сте-
реотипи“. В заключителната част 
на урока бяха изработени постери 
„Идеалният европеец би трябвало 
да бъде като...“

Междучасие

 В продължение на една седмица 
учители от цял свят чуха от воде-
щите личности в геонауките акту-
ални въпроси и опасности, пред 
които е изправено обществото, на 
симпозиум по Геонаучна инфор-
мация за учители, който се прове-
де във Виена в периода от 6 до 10 
април 2013 г.

България беше представена от 
директора на Хуманитарна гимна-
зия Тамара Драганова, ст. експерт 
ОНГО в РИО Велико Търново - 
Боянка Димитрова, директора на 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” 
гр. Златарица Христина Ганчева и 
трите от Великотърновска област. 
Четвъртият участник бе Жанета 
Петрова от област София.

Симпозиумът е организиран от 
Европейския геонаучен съюз и се 
проведе в Център Австрия по вре-
ме на неговото общо събрание. Те-
мата на тазгодишния workshop бе 
„Природни бедствия”. Бяха про-
учени и анализирани комплекс-
ните връзки, които съществуват 
като потенциална заплаха за хо-
рата, като бе акцентирано на при-
родните бедствия и бедствията, 

предизвикани 
от астероиди и 
слънчеви бури. 
Бяха представе-
ни примери за 
земетресения, 
вулкани, цуна-
ми, наводнения, 

свързани с климата - силни бури и 
ветрове, горски пожари.

На световния форум бяха ана-
лизирани природните бедствия, 
като драматична пресечна точка 
между физическите и социалните 
науки, а случващите се бедствия - 
като сложно съчетание от природ-
ни явления и човешки процеси, 
включително политически, соци-
ални и икономически. По време 
на уъркшоповете бе представена 
реална и прогнозна статистика за 
финансовите загуби, дължащи се 
на природните бедствия, на въз-
действието на бедствията върху 
обществото и разкриване на тен-
денциите. Представени бяха при-
чините и анализирани последици-
те от увеличилите се драстично в 
последните няколко десетилетия 
природни бедствия.

Тази работна среща бе 11-та за 
GIFT на Европейския съюз по на-
уките за Земята.

Семинарът обедини 80 учители 
от 18 държави по темата «Природ-
ни бедствия». Природните бед-
ствия са потенциалните заплахи 
за хората на нашата Планета и са 

обусловени от естеството на Земя-
та, околната среда, включително 
на литосферата, хидросферата, ат-
мосферата и биосферата.

Сизпозиумът се проведе в Цен-
тър ВИЕНА в австрийската столи-
ца, където се състоя и годишното 
изложение по геонауки – геология, 
геоморфология, хидрология и дру-
ги.

Учени демонстрираха математи-
чески уравнения, компютърни мо-
дели, лабораторни експерименти и 
много видове наземни и спътнико-
ви данни, интервюта, философски 
конструкции - компилация от мно-
го видове данни, социални науки 
и, в крайна сметка, политика. По 
време на семинара бяха описани и 
обсъдени някои от по-актуалните 
въпроси за природните опасности, 
пред които в момента се изправя 
обществото чрез презентации от 
световноизвестни учени, предста-
вени на Общото събрание на EGU. 
Това подпомага предаването на 
информацията, на идеите, на на-
бор от упражнения на нашите уче-
ници.

Семинарът е спонсориран от 
EGU и от няколко научни органи-
зации. Тенденциите са и в бъдеще 
учителите да имат възможност да 
присъстват GIFT и подобни семи-
нари, както и да използват новата 
информация и научните теории в 
ежедневната си обучителна рабо-
та, или като вдъхновение за нови 

начини за преподаване на науката 
география и гражданско образова-
ние.

Най-вълнуващ и необичаен бе 
уъркшопът за учителите на тема 
„Сеизмограф”. Разпределени в 
отбори по 5-6 души в рамките на 
45 минути бяха изготвени сеиз-
мографи. Нашият отбор, в който 
преобладавахме българите, заед-
но с поляк и испанка, успяхме за 
най-кратко време и коректно да 
изготвим сеизмограф. Модерато-
рът Франсоа Лижар извърши про-
верка на уреда и беше възхитен от 
бързата ни реакция. Отборът бе 
приветстван от главния директор 
на учителската секция на симпо-
зиума Карло Лаж. Първото място 
ни даде преднина и в следващия 
уърк шоп за проследяване на вул-
каничната динамика и извеждане 
на горещите и рискови точки по 
нашата планета.

Директорът представи постер и 
доклад на тема „Капиталът на ин-
формираните“, чрез които демон-
стрираха дейностите с ученици по 
темата.

В следващите 70 години се очак-
ват опустошителни цунами в Сре-
диземно море – в най-западната и 
най-източната част. Ще се засилва 
честотата на слънчевите бури.

Ядрото на най-високите темпе-
ратури ще се измести на терито-
рията на Гренландско море – 2070 
г.                                                    М

Директорът на гимназията представи 
българския опит в годишен симпозиум по 

геонауки във Виена
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Открит урок "Помни и пази" 

  Открит урок 
под наслов „Помни и пази!” - „За-
хор ве-шамор!” беше представен в 
Хуманитарна гимназия пред Него-
во превъзходителство Шаул Ками-
са-Раз, извънреден и пълномощен 

посланик на държа-
вата Израел в Репу-
блика България.
  Урокът бе посветен 
на 70-годишнината от 
спасяването на бъл-
гарските евреи, 65 го-
дини от създаването 
на държавата Израел и 
1150 години от Вели-
коморавската мисия на 
светите братя Кирил и 
Методий.
    Негово превъзходи-
телство Шаул Камиса-
Раз бе посрещнат по 
стар български обичай с 
питка и мед от ученици-
те и директора на Гимна-
зията Тамара Драганова.
   Официални гости на 
събитието бяха г-н Ган-

чо Карабаджаков – зам. кмет на 
Община Велико Търново, доц. 
д-р Андрей Андреев – декан на 
Ис - ториче ския 

факултет на 
ВТУ, проф. 
д-р Татяна 
Л е о н т и е в а 
– декан на 
ИФ в Твер-
ския дър-
жавен уни-
в е р с и т е т . 
И тримата 
п р о и з н е -
соха позд-
равителни 
слова пред 
аудитория-
та за силата 
на българ-
ския народ 
и неговата 

съпричастност и толерантност.
    В Актовата зала Светослав Ми-
шев, ученик в XI „А” клас на Хума-
нитарна гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” гр. Велико Търново, 
представи хронологията на съби-
тията от 1943 г., механизмите на 
спасяването, важни документи и 
ключови дати. Драгомир Георги-
ев, студент в специалност „Исто-
рия” на ВТУ представи портрети 
на най-важните личности, участ-
вали в спасяването на българските 
евреи. Младежите получиха пъл-
ната подкрепа и единомислие от 
ръководството на Гимназията - Т. 
Драганова и Цв. Мирославова.
 Двете момчета получиха поздрав-
ления от посланика за точността, 
коректността и пълнотата на пред-
ставените събития и личности.
   Негово превъзходителство Шаул 
Камиса-Раз получи свитък от ес-
тествена кожа с надписана славян-
ската азбука по повод 1150 години 
от Великоморавската мисия на 
светите братя Кирил и Методий.

   

Сред гостите на събитието бяха 
студенти от ВТУ, ученици от СОУ 
„Ем. Станев” и представителна 
група от Дневния център във Ве-
лико Търново с ръководител Ми-
рослава Бонева. В края на изявата 
възрастните хора, част от които 
възпитаници на Мъжката гим-
назия, видяха кабинети и класни 
стаи, в които някога те самите са 
учили.

Междучасие

Неформална среща с висш дипломат

Най-добрите журналис-
тически пера на Хумани-
тарната гимназия „Св. св. 
Кирил и Методий“  имаха 
възможност да направят 
интервю на израелския по-
сланик. Н. Пр. Шаул Ками-
са-Раз гостува в училището 
по покана на единадесе-
токласника Светослав Ми-
шев за открит урок на Тема: 
„Захор ве- шамор!“ - „Пом-
ни и пази!“

В неформална обста-
новка в кабинета по 
журналистика гимна-
зистите задаваха въ-
проси за всичко, което 
ги вълнува – за поли-
тика, история, воен-
ни действия. Надълго 
и широко дипломатът 
обясни особености-
те на образованието в 
Израел. Посланикът не 
се притесни да отгово-
ри и на по-неудобни, 
и на по-лични въпро-

си. 32 години от живота си 
полковникът е посветил на 
Израелската армия, но има 
опит и като кмет на родния 
си град.  Разказа за семей-
ството и четирите си деца. 
Вече свиква с българската 
кухня, не случайно е назна-
чил две готвачки, а люби-
мите му ястия са лозовите 
сарми и шопската салата.

Н. Пр. Шаул Камиса-Раз 

сподели на раздяла, че това 
е най-доброто училище и 
класна стая, които позна-
ва. Той получи колекция с 
портретите на най-изяве-
ните личности на Мъжката 
гимназия, плакат с медий-
ните изяви на учениците и 
изданието на 

школото – в. „Междуча-
сие“.

Срещата с висшия дипло-
мат бе организирана от Т. 
Драганова, Цв. Мирославо-
ва и В. Камбурова в кабине-
та по журналистика.        М
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деН На журНаЛистиката в хумаНитарНа ГимНазия

За дванайсета поред-
на година в Хуманитарна 
гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий“ се празнува Де-
нят на журналистиката. По 
традиция на този ден се от-
читат постиженията в об-
ластта на писаното слово 
на бъдещите журналисти.

Тазгодишната журналис-
тическа изява беше изклю-
чително емоционална, за-
щото бе последна за г-жа 
Валентина Камбурова – 
стожерът на журналистика-
та в Гимназията.

Гости на събитието бяха 
възпитаници на школата на 
г-жа Камбурова, които днес 
са реализирани журнали-
сти. Сред познатите лица 
бяха Михаил Михалев, Бо-
ряна Цветкова, Георги Баев, 
Кремена Недялкова, Йоана 
Миланова и др.

В тържественото си слово 
директорът на гимназията 
г-жа Тамара Драганова от-
беляза ключовата роля на 
учителката по журналисти-
ка в живота на училището 
и благодари за неуморния 
й труд. Г-жа Драганова от-
кровено сподели, че пред-
ставата й за медии и жур-
налистика също е силно 
повлияна от коректив като 
този на дългогодишната 
журналистка.

Б я х а 
р а зд а д е -
ни много 
призове в 
различни 
к а т е г о -
рии. Приз 
Редактор 
на випу-
ска си 
п о д е л и -
ха Поли-
на Глин-
джурска 
и Весел-
ка Аспа-
р у х о в а . 
Есеисти 
на випу-

ска са най-силните пера на 
Гимназията, победители в 
различни национални ли-
тературни и журналисти-
чески конкурси – Полина 
Глинджурска, Александра 
Димитрова и Цветина Или-
ева. Безспорното дарование 
на Хуманитарна – Емине 
Садкъ, се оказа единстве-
ната носителка на грамота 
„Публицист на годината“. 
С отличие „Медийно лице“ 
си тръгнаха Поля, Алек-
сандра, Мирос-

лава и Свето-
слав Мишев, 
който обра го-
ляма част от 
номинациите. 
За най-добро 
интервю кон-
куренция на 
абитуриент-
ката Глин-
джурска бяха 
десетоклас-
ничките Да-
яна, Йоана 
и Марина. 
„Оператор 
на година-
та“ стана 
Зекер Зеке-

рев от ХІ клас, който при-
ятно изненада аудиторията 
с филм, отразяващ много от 
събитията, които ежеднев-
но съпътстват живота на 
учителите и учениците от 
Хуманитарна. Със серти-
фикат „Медийно лице“ се 
сдобиха освен зрелостнич-
ките Поля, Алекс и Мира 
и Светослав Мишев, който 
се оказа с пълна колекция 
грамоти. По думите на Ва-
лентина Камбурова най-
стойностната награда е от-

л и ч и -

ето 
на ХІ клас 
„Най-силен редакционен 
екип“. „IT-специалист“ са 
както помощник-директо-
рът Цветелина Миросла-
вова, така и момичетата от 
ХІІ клас Памела Борисо-
ва, Виктория Йорданова, 
Мирослава Костадинова и 
Габриела Христова. Цялата 
редакционна колегия полу-
чи сертификат „Репортер 
на годината“. 

Всички наградени полу-
чиха награда - пано "Арт 
екокнига", ръчно изработе-
ни от ученици от клуб "еко-
логия" по проект УСПЕХ.

Особена атмосфера прив-
насяха десетокласничките 
Ивелина Рачева и Дони-
ка Босева, които буквално 
бяха облечени в преса. Ло-
гично двете гимназистки 
получиха приз „Мис  жур-
налистика“.

По идея на Магдалена 
Спирдонова и Десислава 
Михайлова беше експони-
рана изложба с портрети 
на видни възпитаници на 
Мъжката гимназия – поети, 
писатели, художници и ак-
тьори.

Десислава МИХАЙЛОВА, 
Магдалена СПИРДОНОВА

ХІ клас
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Нощта на литературата в старата столица започнаха нашите ученици
ваЛеНтиНа камбурова поЛучи зваНието „кНижовНик“ На НародНата бибЛиотека „п. р. сЛавейков“

Втората годишнина на Но-
щта на литературата в Бъл-
гария се проведе на 15 май 
в десет български града.  
Събитието е инициирано 
от Чешкия център в сътруд-
ничество с мрежата кул-
турни институти EUNIC. 
Домакин на литературните 
четения в старопрестолния 
град беше Народната реги-
онална библиотека „П. Р. 

Славейков“, където се със-
тоя виртуалната среща със 
забележителни европейски 
автори, а  модератори на 
изявата бяха библиотечни-
те специалисти Янка Кова-
чева и Виктория Роглева. 
Гост на публичното четене 
беше известният литера-
турен критик и публицист 
Владимир Шумелов.

Сутрешния маратон на 
четенията откриха учени-
ци на Хуманитарната гим-
назия, но преди това за на-
строение Таня и Стилияна 
от Младежкия дом с ръко-
водител г-н Минев изпъл-
ниха музикални миниатю-
ри на чешкия композитор 
Кюфнер.

Четенията стартира Ва-
лентина Камбурова с есета-
та на Георги Марков „Праж-
ка пролет“. Учителката по 
журналистика не пропусна 
да разкаже и за събитията 
в Прага, когато тя е била 
ученичка, и за забранения 
по нейно време български 
автор, убит във Великобри-
тания и как като студенти 
са слушали тайно негови-
те „Задочни репортажи“ 
по Радио 

„Свободна Европа“.  В че-
тенето участваха педагози-
те Тамара Драганова, Цве-
телина Мирославова, Анка 
Цончева и ученици от X и 
XI клас, за които книгите са 
истински приятели. Някои 
от авторите, предоставени 
от Чешкия център, се четат 
за първи път пред българ-
ска аудитория. Учителят 
по английски език Рафаел 
Агилар изпълни любимата 
на всеки българин „Къде 
си вярна, ти любов народ-
на“.

Всеки участ-
ник в литера-
турната изява 
получи по едно 
томче, предос-
тавено от Реги-
оналната биб-
лиотека.

За втори път 
след учредява-
нето на Приза 
„Книжовник“ 
на Народната 
библиотека „П. 
Р. Славейков“ 
и на Българска-
та библиотеч-
н о - и н ф о рм а -

ционна асоциация – секция 
Велико Търново, със зва-
нието беше отличена г-жа 
Валентина Камбурова. Гра-
мотата се присъжда за съх-
раняване на възрожденския 
дух, проява на родолюбие 
и принос към българското 
писмено културно наслед-
ство и осъществяване на 
съвместните прояви от кул-
турния календар на библи-
отеката.

Светослав МИШЕВ, 
ХІ клас


