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Министър Мушанов 
инспектирал преди 

100 години Мъжката 
гиМназия

Хуманитарната гимназия 
”Св.св.Кирил и Методий” от-
беляза 100 години на сградата, 
в която учат днес последова-
телите на плеяда политици, 
държавници, учени и творци. 
На тържеството сред офици-
алните гости бяха двама от 
възпитаниците на гимназията 
доц. Пенчо Пенчев - областен 
управител на Великотърнов-
ска област и д-р Иван Тумбев– 
председател на Областния 
съвет на ветераните от вой-
ната, а също и  директорът на 
Историческия музей в старата 
столица  Иван Църов, който 
отправи поздравителен адрес. 

На 20 септември 1909г. не-
гово Високопреосвещенство 
митрополит Антим, в при-
съствието на многолюдно 
гражданство, освещава по-
строената сграда на тогаваш-
ната Мъжка гимназия „Св. 
Кирил”. Министър Никола 
Мушанов, възпитаник на шко-
лото, не успял да присъства 
лично, но не пропуснал да го 
посети през учебната 1909 
1910 година. По-късно, когато 
сградата трябвало да се въз-
становява след разрушител-
ното земетресение от 1913г., 
друг министър, също възпита-
ник на гимназията, Янко Сто-
енчев, помагал за ускоряване 
на строежа в качеството си на 
министър на благоустройство-
то. 

На 23 октомври т. г. учени-
ци, учители  и представители 
на държавни и обществени 
институцииотбелязаха този 
вековен отрязък от летописа 
на най-старата търновска гим-
назия, наследник на класното 
училище от периода на Въз-
раждането.

Събитието с днешна дата бе 
открито от директора на гим-
назията Тамара Драганова и 
водещите на мероприятието 
–дванадесетокласниците Га-
лина Петрова и Катерина Ге-
оргиева.  
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   Колонка на редактора

БЕДЕН 
ПО ДУХ ЛИ Е 

БЪЛГАРИНЪТ? 

 

22 - ри септември - Денят 
на обявяването на вече по-
литически свободната наша 
родина България, на нева-
салната, неробската, непод-
властната земя, по която 
имаме честта да стъпваме 
всеки ден. С гордост можем 
да се изправим, да вдигнем 
глави и да изрицитираме 
Вазовото "Аз съм българче, 
обичам...". О, един момент, 
тук плочата сама започва да 
скрибучи, повечето "българ-
чета" идея си нямат кой по 
дяволите е Вазов, а "Аз съм 
българче" не е ли новият 
хит на Азис? Звучи смешно 
и жалко, чак гротескно пре-
ливащо с простотия и може 
би неволен цинизъм, но е 
факт. На този ден попитаха 
стотици хора - "Знаете ли 
какво се е случило на 22-ри 
септември 1908 година?", и 
за почуда на всички малка 
част от запитаните дадо-
ха правилния отговор. Ето 
сами можем да си отгово-
рим на въпроса, колко бе-
дни по дух са станали граж-
даните на нашата държава. 
Та това са опасенията ми 
относно (де)градацията на 
нашите драги сънародници. 

Ще започна със съвсем 
кратко резюме за невежите 
люде, които още се чудят 
какво е станало на тази дата. 
В църквата "Св. Четириде-
сет мъченици" в Търново 
се обявява Независимостта 
на България, с което стра-
ната ни отхвърля васалната 
си зависимост от Османска-
та империя, наложена й от 
Берлинския договор (1878 
г.). Провъзгласяването на 
независимостта на Бълга-
рия е политически акт, из-
вършен от правителството 
на Александър Малинов. 
На 22 септември 1908г. със 
специален манифест е про-
възгласена Независимостта 
на България, а княз Ферди-
нанд I приема титлата цар 
на нашата държава.

Катерина ГЕОРГИЕВА, 
ХІІ б 

ПЪРВА НАГРАДА ЗА НАШАТА ПЛАМЕНА В 
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Пламена Павлова 
- ученичка от 11„a” 
клас в ХГ ”Св.св. 
Кирил  и Методий”   
спечели първа на-
града в Националния  
конкурс по физика и 
астрономия, който бе 
под  мотото „Галилей 
и телескопите” и е по 
повод Международ-
ната година на астро-
номията.
Темата  предизви-
ка неочаквано голям  
интерес в десетки 

общо-
ообра-
з о в а -
телни 
у ч и -
л и -
ща от 
с т р а -
н а т а . 
С ъ с -
т е з а -
нието 

в Националния 
конкурс „Галилей 
и телескопите”  се 
проведе в морската 
столица Варна, къ-
дето за наша радост  
Пламена впечатли  
журито с мултиме-
дийния си проект и 
то заслужено и при-
съди първото място 
в тази категория. За 
доброто представяне 
заслуга има и ръко-
водителката й гос-
пожа Анка Цончева.  

Наградата, участие в 
Международна сред-
ношколска космофи-
зическа лагер-школа 
„Космошкола 4”, от-
веде Пламена  за  7 
дни в  Националната 
обсерватория на връх 
Рожен. 
Точно преди нача-
лото на новата учеб-
на година Пламена 
с група от още 30 
участници заминаха 
за връх Рожен, къде-
то се срещнаха с раз-
лични по възраст съ-
мишленици от още 8 
европей-
ски дър-
ж а в и . 
Там те 
беседва-
ха и об-
съждаха 
вълнува-
щата ги 
тема, до-

обогатяваха и разши-
ряваха знанията си.
Метеорните потоци 
от средата на август, 
макар да бяха разре-
дили интензитета на 
"валежите си", оча-
роваха участниците 
с десетки  ярки пада-
щи звезди, които, на-
блюдавани от върха, 
направиха това при-
родно явление неза-
бравимо изживяване.

Лилия ПЕНКОВА
Снимки: 

Владо АРНАУДОВ

  След сто и една го-
дини, на същата тази 
дата, в църквата "Св. 
Четиридесет мъчени-
ци" във Велико Тър-
ново, бе отслужена 
празнична света ли-
тургия, водена от Ве-
ликотърновския мит-
рополит Григорий, 
която постави нача-
лото на тържествата 
за Независимостта. 

На литийното шест-
вие присъства ми-
нистърът на вътреш-
ните работи Цветан 
Цветанов, кметът на 

Велико Търново Ру-
мен Рашев, както и 
депутатите Христо 
Христов, Ваньо Шар-
ков, Аспарух Стаме-
нов и Евгени Стоев. 
  Хуманитарната гим-
назия посрещна спе-
циални гости, сред 
които председателят 
на Народното събра-
ние Цецка Цачева, 
вицепремиерът Цве-
тан Цветанов, депу-
татът от ГЕРБ Христо 
Христов, областният 
управител доц. Пен-
чо Пенчев, кметът 
на града д-р Румен 

Рашев, представите-
ли на държавни и об-
щински институции. 
След празничното 
слово на директора 
на школото Тамара 
Драганова, тя полу-
чи почетен плакет 
„130 години Народ-
но събрание” от г-жа 
Цачева, дарение от 
Юбилейни дневници 
на Народното събра-
ние и книги за учи-
лищната библиотека.
Експонираната в 

актовата зала на гим-
назията изложба, 
посветена на Неза-
висимостта, е да-
рение от името на 

парламента за Реги-
оналния историче-
ски музей във Велико 
Търново. В първите 
месеци училището 
ще бъде домакин на 
експозицията.
 Г-жа Цачева бе и 
специален гост на 
празника и на Ху-
манитарната гимна-
зия „Св. св. Кирил 
и Методий”. След 
прочувствена реч, тя 
се присъедини към 
учениците в центъра 
на кръглата маса и с 
готовност отговаря-
ше на всеки въпрос, 
зададен от тях. 
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ОБЩЕСТВО

Продължава от стр.1 
Дори по-смели-

те и дръзки въпроси 
не смутиха първата 

дама, заела 
мястото на 
председател 
на Народно-
то събрание. 
Е д и н а д е с е -
т о к л а с н и ц и 
и дванадесе-
токласници бяха 
сред ученици-
те, участници 
в импровизи-

раната кръгла маса, 
хора, вече способни 
на свое собствено 
мнение по наболелите 

напоследък политиче-
ски въпроси. Младите 
хора се интересуваха с 
какво ГЕРБ привлече 
многобройните сим-
патизанти и изкара 
българите да гласуват, 
какви ще бъдат прио-
ритетите на кабинета, 
и какви законови про-
мени предстоят? Спо-
ред председателката 
на Народното събра-
ние премиерът Бори-
сов дава заявка, че за-
едно със своя екип ще 

положат максимални 
усилия, за да се пре-
борят с корупцията. 
Дългата ръка на зако-
на ще достигне и зак-
репи образователната 
система, ще издигнем 
България като достоен 
член на вече утвърде-
ния Европейски съюз, 
категорична бе г-жа 
Цачева.
  В книгата за почет-
ни гости ще остане 
посланието на пред-
седателя на 41- то На-

родно събрание: „Вдъ-
хновени от великото 
дело на прадедите ни, 
нека бъдем достойни 
потомци, с умението 
си да градим 
и говорим 
сами истори-
ята си редом 
със силните 
европейски 
д ъ р ж а в и . 
Нека дока-
жем, че Бъл-
гария може 
да бъде не-

зависима и уважавана 
държава.”
Катерина ГЕОРГИЕВА,ХІІ

Снимки: 
Антония ИГНАТОВА

УЧЕНИЦИ ПИТАХА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ЗАЩО ВЛЕЗЕ В ПОЛИТИКАТА

Моето лято беше мно-
го интересно и много 
кратко. Дълго време 
прекарах по реките и 
язовирите. Понеже тат-
ко е голям рибар, и аз се 
запалих покрай него. С 
татко всеки ден пъл-
нихме кофите с риба. 
Един ден отидохме на 
язовир "Жребчево”. 
Там беше най - гле-
мият ни улов, откакто 
ходим заедно. Както 
си хвърляхме въди-
ците, изведнъж татко 
започна да ми дърпа 
въдицата, принуди ме 
да отпускам кордата, за 
да не се скъса. Половин 
час аз, татко и още три-
ма рибари се опитвахме 
да извадим рибата. Два-
ма от рибарите влязоха с 
лодка, а третият чакаше 
със срекмето. Татко бър-

зо, бързо хвана една го-
ляма мрежа и влезе във 
водата. Мъчението про-
дължи още дълго. Започ-
наха да ме болят ръцете 
и започна да върти друг 
рибар. От далечината се 

спуснаха още трима ри-
бари, защото забелязаха, 
че това е нещо голямо. 
Те също се захванаха да 
плуват с мрежа, за да из-
вадят рибата, която тол-
кова много ни мъчеше и 
не желаеше да напуска 

своята "бърлога". След 
четиричасово мъчение 
успяхме да го извадим с 
усилията на девет души. 
Рибата беше страшно 
голяма и бях много въ-
одушевен от своя улов. 

Дойдоха горските и 
претеглиха рибата 
- около 54 - 55 кило-
грамов сом.

Всички рибари се 
оказахме търновци. 
На следващия ден се 
събрахме и си напра-
вихме банкет с нашия 
прекрасен улов. Този 
ден беше незабравим 

за мен, защото научих 
много интересни рибар-
ски истории.Благодаре-
ние на тези спомени ще 
има какво да разказвам 
на близки и приятели.

     
Васил ДОЧЕВ, Ха 

Една рибарска ваканция

КАК УЛОВИХ 55-КИЛОГРАМОВ СОМ

Време е. Да се замислим.
Време е. Да се събудим.
Време е. Време е. Време е.

   Оптимистите казват , че 
живеем в дни, по-добри от 
вчера и по-лоши от утре. 
Песимистите казват , че 
живеем в дни по – лоши от 
вчера и още по – лоши от 
утре.
   Знаем ли какво искаме?
   Мъжът , когото подмина-
ваме всеки ден на кръсто-
вището, може би иска нова 
кола, а детето, което всяка 
вечер се протяга към вит-
рините с бонбони , може би 
иска по – шарено детство.
   Всички искаме по – добър 
живот , който да е синхро-
низиран с лъскавите рекла-
ми и първите страници на 
модните списания.
   Ако от небесата ни на-
блюдават древногръцките 
философи, сигурно живо-

тът ни им изглежда като 
ментален Апокалипсис.
Прави или не , материално-
то ни прави щастливи.
   А можем ли да достигнем 
това , което искаме?
   Да. С много пари, можем.
   Тогава за какво е време?
   Време е , крайно време 
е да осмислим живота си. 
Всеки един от нас.
Обградени в крепостта 
си от лъскави предмети, 
ние живеем. Водим същия 
живот като една мишка в 
собствената си дупка,а са-
мосъзнанието ни е същото 
като нейното.
   А живот ли е това?
   Сами си отговорете.
   След като намерите нуж-
ните отговори, споделете, 
доволни ли сте, или има 
нещо, което не оставя съ-
вестта ви спокойна?
   За това е време.
Важно е да разберем, че 

светът ще се върти и без 
нас и никой не го интере-
сува дали сме умрели в ми-
шите си дупки или продъл-
жаваме да се прокрадваме 
към Светото Сиренце.Дори 
боговете са безразлични 
към съдбата ни. Но ако 
само направим една крач-
ка , излезем от уютните си 
крепости и вземем участие 
във въртенето на Земята. 
Ако се превърнем в нейния 
двигател, то тя ще се върти 
по – дълго,следователно , 
ние ще сме значими. При 
това без страх, защото там , 
навън няма нищо страшно.
Само природа, готова да ни 
слее вв едно със себе си в 
божествен ритъм.
Време е. Да се замислим.
Време е. Да се събудим.
Време е. Време е. Време е.
Врем е да излезем.

Виолета ИВАНОВА, ХІ а

ВРЕМЕ Е ДА ОСМИСЛИМ ЖИВОТА СИ

Едно малко момичен-
це стоеше в стаята си 
и мечтаеше за деня, 
когато ще има пълна 
свобода над живота 
си. Представяше си 
как няма родителски 
забрани, как може 
всичко да прави, без да 
слуша упреци. Но това 
същото дете въобще 
не подозираше колко 
по – сложен е животът 
извън детския свят.
Мечтите му бяха кра-
сиви. Искаше да се 
влюби, да обича и да 
бъде обичано. Да из-
лиза с приятели и да 
се забавлява на воля. 
В стремежа си да по-
расне по – бързо, мо-
миченцето не осъзна-
ваше какво губи. Не 
оценяваше безгриж-
ните детски години, а 
просто ги пропилява-
ше.
Един ден, същото 
това дете, се събуди, 
но когато отвори очи, 
не намери готовата то-

пла закуска на масата, 
а просто една бележка, 
в която пишеше:

„Мила Миме, 
ти вече си голяма

и можеш сама да си 
направиш закуска. 

Когато се нахраниш,
тръгни за училище.

С обич, мама!”

Тогава момиченцето 
се зарадва, че майка й 
я нарича голяма. По-
чувства се домакиня 
и изпълни задълже-
нието си. От този ден 
нататък тя започна 
различен живот. Жи-
вот, изпълнен с отго-
ворности и грижи. На-
влезе в проблемите, а 
след това се появиха и 
трудностите.
Един ден Мария сед-
на на леглото в стаята 
си, огледа се и се сети 
за всички детски спо-
мени. За боричкането 
с мама и татко, за иг-
рите на кукли, за дет-

ските партита с прия-
тели. В този момент от 
големите й зелени очи 
се отрониха две сълзи, 
защото беше осъзнала, 
че детството си е за-
минало, без тя да раз-
бере и не е могла дори 
да се сбогува с него. 
Сега Мария можеше 
да разтълкува думите 
на майка си, която по-
стоянно й казваше:

„Миме, не бързай 
да порастваш, защо-
то детските години 
са най – хубави, но 
веднъж изпуснеш ли 
ги, не можеш да ги 
върнеш!”

С усмивка на лице мо-
мичето изтри сълзите 
си макар малко късно, 
каза сбогом на дет-
ството.Вдигна високо 
глава и навлезе в суро-
вия и тежък живот на 
възрастните!

Соня СТЕФАНОВА, XIa

Разказ за детството

"МИМЕ, ТИ ВЕЧЕ СИ ГОЛЯМА"

Продължава от стр.1 
На екрана преминаха ка-

дри от кинолентата „Краде-
цът на праскови”, заснети в 
двора на училището ни. 

Учителят по история Па-
найот Панайотов направи 
свой прочит  на митарства-
та на учениците в различни 
сгради преди 100 години. 
Учениците Десислава Ко-
лева и Ивайло Блажев раз-
казаха за някои от изявени-
те учители  по онова време  
и  за известни личности, 
завършили Мъжката гим-
назия. 

Елена  Джонгова и Тоня 
Иванова от ХІІб клас пре-
зентираха „След хляба...”, 

авторска разработка на 
Тамара Драганова и Анка 
Цончева.

Впечатляващ бе рецита-
лът по стихове на Вазов  
”Народните будители-ра-
детели за свободна и не-
зависима България” по 
сценарий на литераторката 
Маргарита Маринова, по-
становка Веселин Василев. 
Двамата ръководят фор-
мациите „Худо-
жествено слово” 
и „Театрално май-
сторство” към ху-
манитарната гим-
назия.

По случай съби-
тието учителите 

Панайот Панайотов и Ва-
лентина Камбурова изда-
доха дипляна и активно се 
включиха в подготовката 
на изявата с подкрепата на 
своите ученици. Снимки 
правиха учениците от ХІа 
клас, с графики се пред-
стави ІХа клас. Медийното 
отразяване също бе прио-
ритет на гимназистите.    

”Междучасие”

Министър Мушанов инспектирал ...
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  В историческото развитие на Хума-
нитарна гимназия изследователите 
открояват три периода. Първият об-
хваща времето от 1844-1854 г., когато 
училището се развива като взаимно. 
Вторият период е от 1855 до 1880 г. – 
това е времото на класното училище  и 
третият от 1880 година до днес - пери-
одът на гимназията. Отначало взаим-
ното и класното училище са били при 
църквата „Свети Никола”. По-късно до 
църквата е построена специална сгра-
да, в която се помещава класното учи-
лище. Първите учители на класното 
училище са били директорът Стефан 
Стамболов, Никола Лазаров и Евстати 
Мартинов, който поема директорския 
пост след напускането на Стамболов.
  През 1858 г. класното училище се 
премества в сградата на бившето 
гръцко училище при църквата „Св. 
Богородица”, днешният катедрален 
храм. Приема се идеята на дарителя 
Михаил Кефалов класното училище 
да се именува „Свети Кирил”. Над 
входа на училището е стоял надписът: 
„И на учението корените са горчиви, 
но плодовете му са много сладки”.
  На 20 септември 1880г. класното 
училище „Свети Кирил” прераства в 
гимназия – общинската мъжка гим-
назия „Свети Кирил”. Много скоро 
паралелките на гимназията нарастват 
и сградата на старото гръцко училище 
отеснява. Настоятелството е принуде-
но да наеме частни къщи, в които да се 
водят част от учебните занятия. 
  През 1886 г. седмокласната мъжка 
гимназия се премества в сградата на 
някогашния Евтембейов конак, но и 
тя се оказва малка за нарасналия брой 
ученици. Поради това отново се из-
ползват частни къщи.
   През 1888 г. гимназията получава 

статут на държавно училище. Евтем-
бейовият конак и неудобните частни 
къщи съвсем не отговарят на амбици-
ите на учителския колектив да превър-
не училището в  образцова във всяко 
едно отношение гимназия.
   Двайсет години по-късно гимназията 
продължава да се помещава в бившия 
конак и в още 11 частни къщи, обхва-

щащи една територия от половин кв. 
км, което принуждава учители и уче-
ници да кръстосват непрекъснато поч-
ти всяко междучасие околните тесни 
улички.
   Още през 1888г. ръководството на 
училището изпраща молба до Минис-
терството на народното просвещение 
за отпускане на средства за постро-
яване на нова гимназиална сграда. 
Назначена е комисия, която започва да 
търси място за бъдещата постройка. 
Отначало комисията се спира на пло-
щада Коя баш (днешния площад Царе-
вец), където сега е сградата на бившия 
Окръжен народен съвет. През 1890 г. 
Министерството отпуска 100 000 лева 
за бъдещия строеж, но парите не са 
използвани по предназначение. Не за-
почва никакво строителство, защото 
очевидно се засягат някакви частни 
интереси в този район.
   Само няколко години по-късно се 
взема едно мъдро (в кавички) реше-

ние: сградата на гимназията да бъде 
построена на историческия хълм Ца-
ревец. По това време там почти не се 
извършват разкопки. През 1894 г. дори 
са положени основите на строежа, но 
той бързо е спрян само след няколко 
месеца.
   Впечатляващ е фактът, че през 1898 
и 1899г. на два пъти общината прави 
предложения до различни институции 
да бъде превърната мъжката гимназия 
във втори български университет.
   Проблемът с изграждането на гимна-
зиалната сграда е решен чак през 1897 
г. Определено е мястото за нейното 
построяване: под площад Царевец, къ-
дето се намира и сега.
   Строежът обаче продължава цели 12 
години и окончателно е завършен през 
септември 1909г., т. е. точно преди 100 
години. Училището „Свети Кирил” 
се разпростира нашироко със своите 

две крила и три етажа, като обхваща 
площ от около 8000 кв. м. Както пише 
в Отчет за живота и дейността на Тър-
новската народна мъжка гимназия за 
юбилейния период 1855 – 1880 – 1930 
г.”Болният въпрос за добро здание 
най-сетне се реши, като се построи в 
1909 г. настоящето здание.  Нехигие-
ничните стаи на 7-10 частни къщи се 
замениха с просторни учебни стаи и 
ученици и учители почувстваха бла-
годатното влияние на тези нови усло-

вия за учебна работа: въодушевление 
за по-интензивна работа обхвана и 
едните и другите.” Новото здание е 
осветено на 20 септември от местното 
духовенство, начело с Негово Висо-
копреосвещенство митрополит Антим 
пред стеклата се многобройна публи-
ка.
   За съжаление само след около чети-
ри години, на 1 юни 1913г., става го-
лямото търновско земетресение, което 
напълно разрушава южното крило на 
сградата и силно поврежда останалата 
част на гимназията.
   Отново минават доста години до 
пълното реставриране на гимназиал-
ната сграда. Ремонтът започва през 
1925г. и продължава до 1930г., а това 
добро дело се дължи на проявения 
интерес и грижи на министъра на бла-
гоустройството по онова време Янко 
Стоенчев, който също е учил в мъжка-
та гимназия. Най-после на скитането 
на учители и ученици по частни къщи 
е сложен край. Гимназията „Свети Ки-
рил” се оказва достатъчна да приюти 
младите хора, желаещи да получат об-
разованието си в нея.
   През 1930г., се честват две големи го-
дишнини: 50 – годишният юбилей на 
мъжката гимназия и 75 – годишнина-
та от основаването на първото класно 
училище в Търново.
   През 1931г. е възстановена унищо-
жената при земетресението паметна 
плоча на дарителите на гимназията, 
същата, която и днес украсява фоайето 
на Хуманитарната гимназия.
 

Панайот ПАНАЙОТОВ, 
Валентина КАМБУРОВА,

учители по история и журналистика, 
ХГ „Св. св. Кирил и Методий”

   

СГРАДАТА НА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СТАНА НА 100 ГОДИНИ

Началото на октомврийска-
та есен бе увенчано от две съ-
бития, представляващи чест 
за Старата столица.

Тържествено шествие от 
площада пред хълма Царе-
вец ни заведе до катедралата 
„Рождество на Пресвета Бо-
городица”, където бе положен  
ценен дар от нашата съседка 
- Русия. Голямата близо ме-
тър на метър с позлатен обков 
икона на Св. Киприян е втора-
та по рода си. Нейната двой-
ничка се съхранява в храма 
„Света Троица” в Москва.

Второто шествие ни отведе 
отново до катедралния храм, 
този път, за да ни обърне вни-

манието към друго събитие 
с особена важност  за право-
славно-християнското съсло-
вие във Велико Търново и об-
ластта.

Лично Великотърновският 
митрополит Григорий поло-
жи частица от мощите на св. 
Иван Рилски. Костицата ще 
се съхранява за постоянно в 
катедралния храм.

Близо стотина вярващи 
присъстваха на церемонията, 
като сред тях се отличаваха 
представители на кметската 
администрация, ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий” и ученици 
от водещите учебни заведе-
ния в нашия град.

Виолета ИВАНОВА
Снимки: авторката

СТАРОПРЕСТОЛНО ПОСРЕЩАНЕ 
НА ИКОНАТА НА СВ. КИПРИЯН

В Деня  на народните будители  
две ученички от хуманитарната 
гимназия  ще участват в среща 
с просветни и културни дейци, 
сред които министър Божидар 
Димитров, проф. Георги Бака-
лов от СУ и други. Полина Гли-
нджурска  от 9„а” клас ще чете 
есеистичната си творба „Моето 
училище е свещен храм на бъл-
гарското просвещение”, а Кате-
рина Георгиева от 12”б”клас ще 
представи разказа си „Из нощите 
на Паисий”.

Моето училище е свещен храм на 
българското просвещение

(Есе)
  Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” във Велико Търново е моето 
училище. Наследница е на Класното учи-
лище „Св. Кирил” (1839г.), прераснало 
през 1880г. в трикласно мъжко учили-
ще, преименувано по - късно в прочута-
та Първа гимназия „Кирил и Методий”. 
В това огнище на знания и труд както 
днес, така и през 130 –те години кипи 
оживен ученически живот, поддържа се 
високо интелектуално ниво и се поощ-
рява ученическият труд. Малко на брой 
са училищата с вековна история, а още 
по – малобройни са тези, които пазят тра-
дициите си като Хуманитарната гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий” в старопрес-
толния град. Сградата е събирала и пази 
през вековете своите щастливи и тъжни 
моменти. 
  По желанието на родолюбиви българи 

в Букурещ се изгражда Ефория, с цел да 
се построи „Върховно училище за всички 
българи от Мизия, Тракия и Македония, 
носещо името на „Св. Кирил”, което да се 
намира във Велико Търново.”
  Мотивите за откриването на такова цен-
трално училище дарителят Михаил Кефа-
лов разкрива в завещанието си. Неговото 
желание откриваме в архивните доку-
менти, съхранени в музейната сбирка на 
школото ни: „Ако не съм мислил, че в 
Търново, като един стар град, голям, мно-
голюден и в средата на България, трябва 
да се намират по – разумни, по – учени, 
по – богати и по – ревностни хора, за да 
може благодеянието да принесе по – бо-
гат плод, то аз бих определил моя малък 
имот за друг град или за моя роден Тете-
вен.”
  Това е началото на фонд, попълван с 
дарения и на други родолюбиви българи, 
просветители и будители: Силвестър Пе-
нов, Козма Тричков, д – р Никола Пиколо, 
Максим Райкович, Петър Керемекчиев.
  Волята на дарителите се реализира, кога-
то видният учен, общественик и педагог д 
– р Васил Берон издейства изграждането 
на Мъжката гимназия „Св. Кирил”, става 
пръв неин директор и  работи 3 години 
безвъзмездно, присъщо само на истин-
ските възрожденци. Днес се навършват 
185 години от рождението и 100 години 
от кончината на именития наш възрож-
денец.
  След обявяването на Балканската вой-
на през 1912г., учебните занятия са вре-
менно прекратени, тъй като предоставят 

сградата за болница, а мнозина от учите-
лите са пратени на фронта.
  След разрушителното земетресение от 
1913 година, последиците били катастро-
фални, училището – изравнено със земя-
та. След природното бедствие гимназията 
е изградена отново с помощта на Янко 
Стоенчев и в нея започва редовен уче-
бен процес. Няколко години по – късно 
гимназията „Св. Кирил” се преименува 
и новото име, което и до днес носи, е за-
служена почит към двамата братя, равно-
апостолите Кирил и Методий.
  Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” е едно от малкото училища в 
страната, което има свой химн.Създаден 
е по молба на училищното ръководство 
към един от възпитаниците му – Асен 
Разцветников през 1931 година. И днес, 
ние, учениците на Хуманитарната гимна-
зия, дълбоко пазим посланията на нашия 
предшественик и на всеки тържествен 
ден чинно слушаме заветните думи: ”Ти 
храм любим, си туй огнище, ний  - с ра-
дост идем в твоя трем, и с твоя пламък 
в душите и ний днес пламнали растем.”
  Сред летописа на всички търновски 
училища, Хуманитарната гимназия грее 
като лъч, който повече от век е просветно 
огнище и ще продължи да свети все по 
– буйно, и с все по – ярка и неотразима 
светлина. Изпитвам уважение към усър-
дието на просветните дейци и в минало-
то, и в настоящето, защото училището ми 
е мост между идеалите на възрожденци-
те, но и на днешните наши учители.

Полина ГЛИНДЖУРСКА, ІХ а

полина и катерина  ще се срещат с 
Министър Божидар диМитров
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КОМУНИКАЦИОННИ 
УМЕНИЯ СА НУЖНИ В 
СГРАДАТА НА ТЕМИДА

Наближава патронният празник 
на ОУ”Климент Охридски” – 
гр.Павликени.Учениците треска-
во се подготвят за тържествата, 
но преди всичко мислят за юби-
лейната 2010-а година.Тогава 
училището навършва 150 години. 
Изграден е клуб „Млад журна-
лист”, който ще се изявява в две 

секции – ученически парламент и 
репортерска дейност.
    Повече от 20 деца ще пома-
гат в създаването на бъдещия 
си вестник. За да обменят опит 

възпитаници на училището, заед-
но с учителката си по български 
език и литература г-жа Колева, 
гостуваха в ХГ”Св.св. Кирил и 

Методий”. Освен че разгледаха 
изложбата „130 години Народно 
събрание”, те се срещнаха с ред-
колегията на в.”Междучасие” и с 
победителките от третия нацио-
нален конкурс за журналистика 
”Стоян Михайловски” –  гр.Русе.                                                                                                      

в. ”Междучасие”

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

Гости
Малките ученици от Павликени искат да стават журналисти

 Възпитаници на Хума-
нитарната гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий”, 
които изучават СИП „Ко-
муникационни умения” 
преминаха през вратите 
на великотърновската Те-
мида. Посрещна ни пиар-
ката Цвета Боева, разведе 
ни из съдебната палата и 
ни запозна с правилата за 
поведение.
  След кратката обиколка 
учениците и тяхната пре-
подавателка В. Камбурова 
последваха Цвета Боева 
и се настаниха в една от 
съдебните зали на Окръж-
ния съд. В последвалия 
разговор бившата журна-
листка първо ни въведе в 
същината на своята рабо-
та и задълженията си към 
институцията. Разказа за 
професията „връзки с об-
ществеността”, която е 
по – млада в България, за 
разлика от други страни. 
По време на беседата г – 
жа Боева ни разкри неща 
от кухнята на съдебната 
власт, професионалните 
задължения на съдии, съ-
дебни заседатели, проку-
рори и др. 

  Учениците успяха да 
разберат ролята на съда в 
държавата, а именно, че 
той осъществява право-
раздаването в България. 
  Пресаташето Цв. Боева, 
която е длъжностно лице в 
съдебната палата вече се-
дма година, твърди, че не 
може да използва всички 
похвати на политическия 
пиар. При нея медийната 
стратегия е зависима от 
Министерството на пра-
восъдието и различните 
висши съдилища. Тя е 
длъжна да се съобразява 
какво иска институцията 
и как да комуникира с ме-
диите. Особено деликатно 
е боравенето с класифи-
цираната информация и 
съобразяването със Зако-
на за защита на личните 
данни.
  След като получиха пър-
вия си урок за пиарската 
професия, учениците от 
ХГ „Св. св. Кирил и Мето-
дий” ОКУПИРАХА мес-
тата на съдебния състав.

Соня СТЕФАНОВА,XIa
Силвия РОМАНОВА,ХІа

  Може би малко хора зна-
ят, че връзките с общест-
веността, или така нарече-
ният PR, са произлезли от 
древна Индия, при царски-
те шпиони. Те, освен да 
шпионират, имали задъл-
жението да информират 
владетеля за общественото 
мнение, да изграждат ими-
джа му на велик владетел, 
както и да пускат слухове в 
подкрепа на властта. Но до 
днес, за добро или лошо, 
нещата са се променили 
значително. 
  В днешно време пресата-
шетата са задължени да се 
съобразяват с институции-
те. Сега те не пускат слу-
хове, а се стремят да каз-
ват изцяло истината точно 
и ясно, без недомлъвки. 
Те трябва да си създадат 
свои собствени правила, 
чрез които да изпълняват 

задълженията си по най – 
правилния начин.
  Поради постоянните сре-
щи с медиите, съдебните 
пиари трябва да се съо-
бразяват много стриктно 
със Закона за защита на 
личните данни и Закона за 
класифицираната инфор-
мация. Пиарите не могат 
да дават всички материали 
на медиите или по – точно 
информацията от съдеб-
ните процеси при закрити 
врата. А това са процеси за 
осиновяване, изнасилване 
и други. 
  Много често към тях са 
отправяни нападки от 
различните страни, кога-
то очакванията им не са 
удовлетворени. А съдът е 
някъде там, по средата, и 
решава съдби. 

Снежана ГЪРДЕВА, X a

ПИАР В ДРЕВНОСТТА И СЕГА

николай Бареков: 

„МОЙ ПРИЯТЕЛ ЛЕКАР СМЯТА, ЧЕ ВЕЧЕ СЪМ СТРЕСОВ НАРКОМАН”

    ТВ водещият Н. Бареков е завър-
шил ХГ в Пловдив. Започва ви-
сшето си образование във ВТУ, но 
в един момент решава да се върне 
в родния си град в Пловдивския 
университет. Специални чувства, 
и приятелства свързват журнали-
ста с В.Търново. При гостувания 
обича разходките в махалата под 
университета и пътя към хълма 
Света гора.
    Съпругата му е правист. Завър-
шила е в България, специализира-
ла в Германия. По думите на Баре-
ков допирните им точки са малко, 
но смята, че
това е за добро. За него идеална-
та двойка е партньорство между 
журналист с друга професия.
    На 25 септември във В. Тър-
ново отново гостува Николай Ба-
реков с неговото ново предаване 
„ На БарЕкадата”. След 6 месеца 
телевизионният водещ на „Тази 
сутрин” по БиТиВи Николай Ба-
реков повтори опита си да помог-
не на гражданите на В.Търново, 
които безуспешно се борят да спа-
сят 53дка гора край Картала. Ба-
реков и екипът му опънаха кабели 
и техника пред Паметника „ Май-
ка България” в центъра на старата 
столица.
   След изморителния маратон 
между импровизираното студио 
„На БарЕкадата” пред паметника  
"Майка България" и общината във 
В.Търново Ники Бареков, в прия-
телски разговор на студена мине-
рална вода и фрапе без захар, ни 
помогна да направим интервюто 
за първия брой на в-к „Междуча-
сие”.

- Спомняте ли си първия ре-
портаж? 
- Правих един по време на стаж 
в БНТ и там нямам спомен за 
него. Когато специализирах в 
Промедия, преди повече от 10 
години беше, репортажът беше 
за така известния в София – 
„Вълка” – Волф, снимах ками-
оните и контейнерите. 
- Как издържате на динами-
ката и напрежението на жур-
налистическата професия? 
- Както казва един мой прия-
тел лекар: „ Ти си вече стресов 
наркоман” , защото той ми се 
обажда примерно когато по-

чивам, и аз все се оплаквам, а 
като работя, съм си добре. Спо-
ред него произвеждам стресо-
ви хормони, които поддържам. 
Така че, човек като свикне с 
този ритъм, той няма друга 
среда. Този ритъм му е естест-
вен.
- Притесняват ли ви заплахи 
и обаждания? 
- Имаше…доста сериозни за-
плахи, но предпочитам да не ги 
коментирам, защото така само 
им давам оръжие. Последна-
та година – две си беше доста 
страшничко. В студентски град 
дори откровено си ме заплаш-
ваха. Навремето класически 
пример беше, когато един ме 
заплаши, че ще ме убие.(смее 
се)
- Нашият кмет дали не би 
имал възможността да заве-
де дело за обида или за кле-
вета – тези два члена от На-
казателния кодекс, по които 
обикновено съдят журнали-
стите? 
- Има. Аз съм един от най – съ-
дените хора в държавата. Имам 
си екип от адвокати, съдят ме 
всякакви хора. 
- Къде оценявате силата на 
днешното издание „На БарЕ-
кадата”?
- Предпочитам да започна от 
слабото място, признавам, че 
нищо не направихме за ре-
шаването на проблема. Това е 
истината. Общо взето за шест 
месеца общинарите успяха да 
смачкат проблема с гората. 
- Обречени ли са тези 53 дка?
- За мен са обречени в дълго-
срочен план, докато Общин-
ският съвет не гласува промя-
на в устройствения план, това 
да е гора. Мораториумът, той е 
нещо временно, слагаш мора-
ториума и днеска е гора, утре 
ще се смени конюнктурата и 
става жилищен квартал. Обик-

новено тези подробни устрой-
ствени планове стават бавно и 
общинските съвети ги работят 
с години. Промъкват се страш-
ни интереси в последния мо-
мент. Познавам работата на 
общинските съвети и на адми-
нистрацията. Почти няма град 
в България, който е с актуали-
зиран подробен план, в столи-
цата също няма. 
- Идвате ли в нашия универ-
ситет за срещи със студенти-
те?
- Срещам се само с колеги-
те си, в интерес на истината 
в университета са ме търсили 
само ако има някакви пробле-
ми. Ако ме търсят за помощ, 
ще откликна. Както помогнах 
на Пловдивския университет 
да върне своя земя.

Разговорът ни беше прекъснат от 
възрастна жена, която молеше Ни-
колай Бареков за помощ: „ Моля 
ви се от сърце, 80 – годишна жена 
съм, как никой не погледна тази 
Варуша, цялата е по на пет ета-
жа, а по закон трябва да са два, 
аз пиша по вестниците със зов 
за помощ, но нищо не се случва. 
Чакам една година среща с кмета. 
Искам да ме запишат, а господин 
от общината ми казва: „Че ти може 
да умреш, докато ти дойде редът! 
Моля ви се от все сърце, една не-
щастница съм.„

*       *        *
      В края на срещата отправя-
ме покана към Бареков да дойде в 
Хуманитарната гимназия. Разка-
захме му за журналистическите 
паралелки. Телевизионният во-
дещ прие поканата и обеща да се 
срещне с бъдещите журналисти. 
Веднага, щом му се обадим. Той 
също ни покани в неговия сутре-
шен блок, за да покажем нашия 
репортаж. 

Мария МАРИНОВА, 
Пламена ШИКИЛЕВА, 


