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11 май 2010 година                 брой 70            в."Междучасие"- Велико Търново 

130 години
Гимназия ,,Св. Кирил"-

Хуманитарна гимназия  
,,Св. св. Кирил и Методий" 

1855 – Михаил Кифалов прави 
завещание за фонд, който да из-
държа класното училище.

1880 – Родолюбиви българи про-
възгласяват класното училище в 
гимназия „Свети Кирил”.

1897 – Положен е основният ка-
мък на новата училищна сграда на 
мястото, където се намира днес.

1896/1897 – Започва издаването 
на годишниците на гимназията.

1929 – Излиза литературно спи-
сание „Лилии”.

1930 – Гимназията приема името 
на двамата братя Кирил и Мето-
дий, което носи и до днес.

1930 – В гимназията се основава 
първото археологическо друже-
ство в града.

1931 – Асен Разцветников на-
писва „Химн на великотърновска-
та народна мъжка гимназия „Св. 
Кирил”.

1933 – Отпечатана е „Юбилей-
ната книга” по случай 50 г. от съз-
даването на гимназията.

1936 – Ученици от гимназия-
та поставят с успех операта от Г. 
Атанасов „Цвята”.

1938/1939 – Издава се литерату-
рен сборник „Отломки”.

1939/1940 – Излиза ученически-
ят вестник „Лъчеструй”, който се 
разпространява във всички гим-
назии в страната.

1957/1958 – Училището се раз-
деля на: Първа гимназия „Кирил 
и Методий” и Основно училище 
„Христо Ботев”.

1987 – Създава се Хуманитарна 
гимназия „Св. св. Кирил и Мето-
дий”.

1996 – Излиза брой 1 на вестник 
„Междучасие”.

2000 – Отбелязват се 120 години 
на Гимназията.

2005 – Отбелязва се 125-годиш-
нината на Гимназията. Издава се 
юбилеен сборник.

2007 - Гимназията е домакин на 
Международна конференция по 
история на тема: "Мъжки и жен-
ски пространства на Балканите".

2007/2009 - Ученици от Гимна-
зията участват в Национален мла-
дежки събор, като част от кам-
панията "Съхрани Българското" 
под егидата на президента Георги 
Първанов.

Летопис

Учителската колегия на Хуманитарна гимназия ,,Св. св. Кирил и Методий" (2009/2010 година)

"Ако не съм мислил, че в Търново, като един стар град, голям, многолюден 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-богат плод, то аз бих определил моя малък имот за 
друг град или само за моя роден Тетевен." 

Михаил Кифалов
2010 г. е юбилейна за Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил 

и Методий” гр. Велико Търново. В тази година отбелязваме 
155 г. класно училище „Св. Кирил” и 130 г. Мъжка гимназия 
„Св. Кирил” гр. Велико Търново. 

Многото изписани слова за прочутото търновско училище, 
за този истински пантеон на духовността и стремежа към 
знанието, са недостатъчни, за да разкрият неговата истинска, 
реална картина. И днес, пристъпвайки в това просветно 
огнище, минавайки край паметната плоча на дарителите 
и бюстовете на основателите му, оставаме запленени от 
моралната сила на родолюбивите българи, положили основите 
на този храм на просвещението. Създаденото с толкова 
добри намерения „върховно училище за всички българи от 
Мизия, Тракия и Македония”, намиращо се във В. Търново, 
е дръзновен акт на българщината, на историческите корени 
на народа, търсещ познанието отвъд бляновете на бъдещето. 
Първият голям дарител Михаил Кефалов разкрива в своето 
завещание защо е искал разкриването на такова централно 
училище за трите големи дяла на отечеството. 

Дарител и първи директор на гимназията е  д-р Васил Берон, 
успял да издейства разкриването на Мъжката гимназия. Този 
забележителен човек и учен влага много любов и всеотдайност 
за по-нататъшното развитие на училището. 

По изричното настояване на търновския митрополит 
Климент и на голяма част от културната общественост в града 
трикласното мъжко училище е провъзгласено на 20 септември 
1880 г. за Общинска мъжка гимназия. 

На 11 май 2010 г. Хуманитарна гимназия отбелязва не само 
своя патронен празник, но всички в училището изразяваме 
своята почит към великото дело на светите братя Кирил 
и Методий. На този ден се обръщаме с уважение и към 
следовниците на Солунските братя, към стотиците наши 
предшественици в гимназията, които завинаги остават в 
летописа на България: писателите и поетите Кирил Христов, 
Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветников, 
Владимир Русалиев, Иван Мешеков, Стефан Дичев, Димитър 
Мантов, Камен Зидаров, Серафим Северняк, Антон Дончев, 

артистите Константин Кисимов, Димитър Панов, Рачко 
Ябанджиев, художниците Борис Денев, Деню Чоканов, 
Иван Пашов и много още деятели на културата и науката. 
Дълбок поклон пред устрема за знание на училите се в 
този просвещенски храм, пред утъпканите по коридорите 
и класните стаи пътеки на познанието.  Изразяваме 
нашата дълбока решимост да запазим този мост, водещ от 
миналите образователни успехи към бъдното и вечното,  към 
духовността в днешния век на глобализма.

Днес Хуманитарна гимназия е едно съвременно 
учебно заведение, което предлага висококвалифициран 
педагогически персонал, съвременни учебни системи, грижи 
и защита на децата, много извънкласни форми за учениците 
в свободноизбираема подготовка, работа по проекти и 
програми. В гимназията учениците имат възможност да 
обогатяват и развиват своите знания, умения и компетенции 
в учебните часове по „Археология”, „Културен туризъм”, 
„Комуникационни умения”, „Театрално майсторство”, 
„Художествено слово” и др. В гимназията се осигурява 
качествена общообразователна и профилирана подготовка, 
добро обучение по английски, испански, немски и руски 
език, отлична подготовка за кандидатстване във висши 
учебни заведения в България и в чужбина, участие и 
успешно представяне в най-различни конкурси, олимпиади, 
състезания, успешна реализация на пазара на труда. 
Приоритет в Хуманитарна гимназия е чуждоезиковото 
обучение и информационните технологии наравно с 
профилиращите предмети като български език и литература, 
история и цивилизация, география и икономика, философски 
цикъл, журналистика. 

В навечерието на 130-годишнината от основаването на 
Гимназията желая на целия учителски колектив и на всички 
възпитаници на училището здраве, постоянство, упоритост и 
стремеж към успехи!

Тамара ДРАГАНОВА,   
директор на Хуманитарна гимназия  „Св. св. Кирил и Методий”    
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 Класът на г-н Пенчев триумфира на ОстрОва
Миглена, Нелли и Михаела от випуск 2009 учат в престижни английски университети
   
     Възпитаничка на 
нашата  гимназия 
изучава „Междуна-
родни отношения с 
езици" в универси-
тета в английския 
град Портсмут. 
19-годишната Нел-
ли Белчева завърши 
миналата учебна 
година - профил 
„Журналистика”  и 
е редовна студент-
ка в университета в 
Портсмут, Южна Ве-
ликобритания. Нелли 
Белчева се прибра за 
коледната ваканция в 
родния си град и не 
пропусна да посети 
гимназията, за да се 
види с любимите учи-

тели. ”Колкото и да е 
странно, аз съм почита-
тел на английското вре-
ме, там сега е по-топло, 
отколкото тук. В Порт-
смут вали сняг веднъж 
на 10 години, казва мо-
мичето. Университетът 
в Портсмут е един от 

най-старите в Европа, 
някои от сградите са 
строени през 1732 го-
дина. Аз съм студентка 
в специалността "Меж-
дународни отношения 
с езици - японски и ки-
тайски". Реших да уча 
във Великобритания, 
защото през третата го-
дина ще имам право да 
посетя Япония и Китай, 
като университетът ще 
ми плати обучението и 
престоя там. В Англия 
системата на обучение 
е по-различна, лекции-
те са интересни и раз-
движени - изучаваме 
историята, традициите, 
политиката и икономи-
ката на страните. 
   Девойката ще се обу-

чава 4 години, като 
плаща годишна такса 
от 3325 паунда. Тази 
респектираща  сума й е 
отпусната от английска 
банка и ще  връща, след 
като се дипломира и си 
намери работа.
    В Портсмут Нелли 

живее на общежитие. 
С нейната приятелка 
Миглена Владова - 
също възпитаничка на 
нашата гимназия, делят 
една стая, за която пла-
щат по 1700 паунда на 
година. В университета 
има студенти от раз-

лични националности 
- англичани, французи, 
германци, испанци и 
много китайци. Има и 
около 80 българи, дори 
съществува организа-
ция „Българско обще-
ство на университета 
в Портсмут”, което е 
най-голямото общество 
на хора от европейска 
държава, казва не без 
гордост Нелли.
      Михаела Давидова 
от бившия ХII "б",  с 
класен ръководител г-н   
Пенчо Пенчев, следва 
в Лондон и с нетърпе-
ние очакваме и нейния 
разказ и впечатления за 
страната на Шекспир.

Тодорка ГУшеВА

Хуманитарна отвя конкуренцията в конкурса „Аз съм българче и зная”
Ден преди национал-

ния празник на Бълга-
рия -3 март, в актовата 
зала на Община Вели-
ко Търново се проведе 
ежегодното съзтеза-
ние „Аз съм българче 
и зная”. 
Дванадесетокласни-

ците Ивайло Блажев, 
Аделина Крумова и 
Женя Кънева се пре-
бориха с конкуренци-
ята на още шест учи-
лища и заеха първото 
място. Те спечелиха 
географска карта за 
своето училище и ин-
дивидуални награди.
Както всяка година 
съзтезанието бе орга-

низирано от Градския 
училищен парламент, а 
наградите бяха дарени 
от Община Велико Тър-
ново. За да подкрепят 
отбора на Хуманитарна 
гимназия бяха дошли 
съученици и препода-
ватели. Атмосферата 
бе много напрегната 
на дузпите между на-
шата гимназия и ПМГ 
„Васил Друмев”, но 
концентрацията и бога-
тите знания помогнаха 
на нашите ученици да 
спечелят.
Въпросите бяха в три 

категории - българска 
литература, история 
и география на Бълга-

рия. Много от съзтеза-
телите се затрудниха в 
елементарни въпроси.
Оказа се, че ученици, 
от уж елитни училища, 
не знаеха, че Стефан 
Стамболов е роден във 
Велико Търново. Дру-
ги се затрудниха с въ-
проса „Кога България 
чества своята незави-
симост?”.
Географията се оказа 

Ахилесовата пета на 
повечето отбори, ние,   
без никакво съмнение, 
бяхме най-силни в ис-
торията и литература-
та.
 Аделина, Ивайло и 

Женя смаяха участни-

ците и журито с точ-
ните си отговори. Ху-
манитарната гимназия 
за пореден път утвърди 
своя авторитет на учи-
лище, което подготвя 
добре своите ученици.
 ”Аз съм българче и 

зная” би трябвало да 
провокира всеки уче-
ник към знания.
Няма съмнение, че 

дванадесетокласници-
те Ивайло, Аделина и 
Женя ще се представят 
блестящо и на предсто-
ящите матури и изпи-
ти. УСПЕХ! 

Нина ПетКОВА, Хв,
Градски училищен 

парламент

Училищен живот

 УЧеНИЧСКИ ВеСтНИК
e-mail:hg_vtrn@yahoo.com

 Лекция на тема „Загад-
ките на  църквата ,,Св. 40 
мъченици” изнесе  учите-
лят па история  Панайот 
Панайотов. Той посвети 
беседата си на покойния 
проф. Йордан Андреев – 
преподавател във ВТУ и  
специалист по среднове-
ковна българска история.

Г-н Панайотов  застъпва 
хипотезата, лансирана от 
проф. Андреев, че за опре-
делен период, когато  сто-
лицата  Плиска е била раз-
рушена  от византийците 

(811г.), във 
В. Търново 
са пребива-
вали хано-
вете Крум 
и Омуртаг. 
Свидетел -
ство за това 
са колони-
те с техни 
надписи   в 
ц ъ р к в а т а 
„Св. 40 мъ-
ч е н и ц и ” . 
Според проф. Андреев, 
докато Плиска се е възста-

новявала от разрушенията, 
хановете Крум и Омуртаг 

са били в Търново, което 
автоматично прави града 
българска столица. Тази  
хипотеза  г-н Панайотов   
разглежда и в своя  учеб-
ник „Българското средно-
вековие”.

Църквата  „Св. 40 мъче-
ници” е една от най- инте-
ресните църкви в старата 
столица. Тя е единстве-
ният храм, построен като 
базилика с шест колони. 
Върху колоните  се четат 
надписите  на тримата 
владетели Крум, Омуртаг 

и Иван Асен ІІ.  Прочути-
ят надпис: ”Човек и добре 
да живее, умира, и друг 
се ражда, и нека родени-
ят по-късно помни делата 
му”, е върху една от тези  
колони. Великата лавра е  
и пантеон на българските 
владетели. В църквата са 
гробовете на хан Аспарух, 
хан Омуртаг, цар Калоян, 
цар Михаил Шишман, цар 
Георги Тертер.                                           

Тодорка ГУшеВА,
библиотекар

Хипотези  за църквата „Св. 40 мъченици” предСтави иСторикът панайот панайотов

Редакционна колегия:
Катерина Георгиева (главен редактор), Адриана Цветанова, Галина 
Петрова, Генка Йосифова, Манол Емануилов, Соня Стефанова, Ва-
лерия Колева, Елена Джонгова, Елица Димитрова, Светослава Ива-
нова, Снежана Гърдева, Теодор Буюклиев.
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Първият брой на вестник "Междучасие" излиза в навечерието на 24 май 1996 година. 
Негова кръстница е Десислава Кънчева от ІХ А клас.

Вестник ,,Междучасие" отброи 
14 лазарника, има зад гърба си 70 броя

В деня, в който за пръв 
път прекрачих прага на 
училище, бях изплаше-
на от неизвестното, от 
новото, от това, което 
ми предстоeше. Гледах 
с възхита дванадесе-
токласниците и се питах 

кога ли ще настъпи денят, в който ще съм 
на тяхното място. С нетърпение, тръпнеща 
всяка година, посрещах 15 септември. Знаех, 
че това е денят, с който започва нещо ново и 
различно, денят, с който малко по малко из-
тича времето на училищния ми живот. Ето 
ме днес, седя и пиша този ретроспективен 
монолог и, може би, малко съжалявам, че в 
желанието да порасна бързо, съм пропуснала 
най-прекрасната част от живота си. За пръв 
път си позволявам да го кажа. И вероятно ще 
бъде за последен, но училището, моето учи-
лище, вече ми липсва. Имам само още месец 
детство и това ме плаши. Каква ирония само 
е животът. Преди четири години се страху-
вах от новото начало. Днес се страхувам от 
бързо наближаващия край на това заветно и 
паметно „начало”. Вече знам, че трудно ще 
се справя с липсата на онези хора, които в 
повечето моменти ми се е искало да не по-
знавам. Отсега  нататък учителите и съуче-
ниците ми ще са хората, заради които ще се 
връщам отново и отново в училище, хората, 
които, щом срещна на улицата, ще поздравя-
вам с отворени обятия и разтуптяно сърце. 

Днес вече мога да кажа: не очаквам с не-
търпение деня на завършването, деня, в кой-
то за мен ще прозвучи последният учебен 
звънец. Ако можех, бих отложила момента 
дори с минути, със секунди… Но не мога. 
Продължавам напред.

Катерина ГеОРГИеВА, Хii б

Нови приятелства
с Русия и Украйна

Във връзка с Междуна-
родния проект SPARE се 
активизираха връзките 

между Хуманитарната 
гимназия и Лицея в гр. 
Горловка, Украйна. 
Нашите приятели от 

Украйна ни изпратиха 
снимки, илюстриращи 
украински национални 
носии и ученическите 
им униформи.
"На 1 март в училище се 

запознахме с българския 
пролетен празник  Баба 
Марта. Децата изработи-

ха мартеници – от бели и 
червени конци, символ 
на традиция на здравето. 

Децата предста-
виха и фолклор-
ния персонаж 
Баба Марта. Те 
поздравиха сво-
ите приятели от 
Хуманитарната  
гимназия, град 
Велико Търно-
во. Бяха впеча-
тлени от българ-

ските народни 
песни. Всеки 
занесе в дома 
си мартеница от 
бели и червени 
конци, подаря-
вайки я на сво-
ите близки за 
здраве и дълго-
летие." - пишат 
от Лицея.

А н т о а н 
А н г е л о в 
участва в 
Национално 
д руже с т во 
„Традиция” 
от три го-
дини. "Бла-
г о д а р е н и е 
на моята 
страст към 
военната ис-
тория, аз се 
записах в 
търновското 
дружество, 
чийто дълго-

годишен ръково-
дител е Върбан 
Минев" - споде-
ля деветоклас-
никът.
"Първото ми 

участие беше през 2007-ма година, когато снимах-
ме документалния филм „Снимки след сто годи-
ни” за БНТ, посветен на 22-ри септември – Ден на 
Независимостта. На следващата година, на 3-ти 
март, на връх Шипка, участвахме като опълченци. 
Имах и специално участие като знаменосец на 18-
ти Етърски пехотен полк за празника на Велико 
Търново на 22-ри март”. 
На 3-ти март 2010 година Антоан даде първо-

то си интервю за сутрешното предаване на БТВ 
„Тази сутрин” от историческия връх.

"МеЖДУЧАСИе"

Антоан е най-малкият участник 
в дружество "традиция"

Колонка 
на редактора

Профили 3

Конференция по история, посве-
тена на великото дело на Асеневци, 
се провежда на 23 и 24 април 2010  
год. в Хуманитарна гимназия. Тази 
година се навършват 825 години от 
началото на освободителното дело 
на братята Петър и Асен, 805 годи-
ни от епохалната победа на Калоян 
над латините при Одрин и 780 го-
дини от „най-щастливото сражение 
в нашата история” – победата на 
Иван Асен ІІ при Клокотница.

В конференцията участват учени-
ци от Хуманитарна гимназия "Св. 
св. Кирил и Методий", СОУ „Еми-
лиян Станев” и Националната Ап-
риловска гимназия  -  Габрово.

Наред с ученическата се провеж-
да и учителска конференция с най–
обща тема

„Проблеми на историческото об-
разование”. Свои доклади предста-
вят преподаватели и студенти от 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Най–добрите ученически разра-
ботки и учителските съобщения ще 
бъдат обединени и издадени в кни-
га.

С тази проява, посветена на 130-го-
дишнината на Хуманитарна гим-
назия, нашето училище за пореден 
път доказва, че е едно от малкото в 
страната, където се твори наука.

Панайот ПАНАйОтОВ,  
главен учител по история

ИСтОРИЧеСКА КОНФеРеНЦИЯ
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Две гимназии в защита на виното и любовта 
Хуманитарната гимна-

зия, защитник на любовта, 
се изправи в двубой срещу 
поддръжника на виното - 
Старопрестол-
ната гимназия 
по икономика.                                                

В Регионал-
ната библио-
тека „Петко Р. 
Славейков” във 
Велико Търново 
учениците раз-
казаха интерес-
ни митове и легенди за двата 
празника - Свети Валентин 
и Свети Трифон. Всеки от 
гостите на мероприятието 
беше посрещнат с прегръд-
ка и валентинка с любовно 
послание. Учениците на 
Хуманитарната гимназия 
бяха подготвили оригинално 
послание за всяка валентин-
ка. Авторката на сценария на 
нашето училище и капитан 
на отбора Галина Петрова 
(ХІІ б) даде старт на дебата.  
Публиката получи любопит-
на информация и факти за 
празника на любовта - Свети 
Валентин. 

Дойде ред и на Икономи-
ческата гимназия да защити 
своята позиция по отношение 

на виното и традициите, свър-
зани с него. Ученичка, прео-
бразена като лоза, разказа за 
обичаите, които се отнасят 

за празника Трифон 
Зарезан. Разкри на 
публиката как може 
да различи хубавото 
вино от не чак толко-
ва качественото чрез 
дегустация. Думата 
беше предоставена 
отново на Хуманитарната 
гимназия. Възпитаниците на 
училището бяха подготвили 
презентация със запомнящи 

се сцени от култови любовни 
филми. Вниманието на очаро-
ваната от гостоприемството 
публика беше грабнато още 
от първия момент. Докато 
някои от гостите се любува-
ха на любовните сцени, дру-
ги имаха възможността да се 
възползват от боди арт уме-
нията на Ани от XII клас. Ху-
дожничката обагри лицата им 

с подхо-
д я щ и 
за праз-
н и к а 
на лю-
б о в т а 
симво -
ли. Две 
ученич-

ки от Старопрестолната гим-
назия разведриха обстанов-
ката с хумористични народни 
песни за виното. 

Двете училища бяха под-
готвили традиционни за праз-
ниците маси. Посветената на 
любовта беше аранжирана с 
много цветя, шампанско, тор-
та, красиво украсени с перли 
чаши и свещи под формата на 
сърца. Другата беше отрупа-
на с традиционни за празни-
ка Трифон Зарезан вкусотии 
и, естествено, не се размина 
без бутилка червено качест-
вено вино, погача, домашен 
суджук и сирене. 

Георги от X клас и Анелия 
от XII клас на ХГ изправиха 
на крака аудиторията с пред-
ставянето на сцена по Ше-
кспир от „Ромео и Жулиета”. 
От реакцията на публиката 
пролича колко въздействащо 
се оказа превъплъщението на 
младите актьори.  Не се на-
ложи излъчването на победи-
тел, защото и двете училища 
показаха, че всеки  празник 
носи по своему силни посла-
ния и съхранени национални 
традиции.                            

Организаторите – Регио-
налната библиотека, за поре-
ден път зарадваха отборите с 
хубава книга за всеки участ-
ник.                                                                                                  

Елица ДИМИтРОВА, XI б

Снегът се рони от небето тихо,
посипва покрива с тъга.
Когато тази нощ заспя ще те изгубя, 
без да мога да те върна, 
пък било и на шега.

И очите ми са мрачни, сухи,
невъзможно е със сълзи да те спрат,
а улиците – празни, глухи,
ревниво гледат ни и си мълчат.

Не искам да настъпва тази вечер,
когато ще изпълни стаите с мъгла,
за да не мога да те виждам вече,
в отчаян опит просто да заспя.

Снегът се рони тихо от небето,
посипва покрива с тъга.
Когато тази вечер стаите пропият се с мъгла,
ще те изгубя безвъзвратно, 
без да мога да си го простя.  

Ясмина ВАСИЛеВА, ХІІ б 

Вървях по моста на целувките
и ненадейно срещнах твоя поглед закачлив,
дойде при мен, усмихна се и ме целуна,
отвърнах ти, а после всеки продължи.

Мигом от зората на душата ми
изпада забилото се мъничко стъкло,
сякаш твоята целувка, страннико,
утешаваше прегръщайки страха.

Оттогава всеки ден по залез слънце
се връщам тук, на този мост,
чакаща да ме погледнеш закачливо,
да ме целунеш, ала да не продължиш.

Веднъж като във приказка, твърде нереално,
вървях, до мен вървеше ти, усмихна се,
притегли ме към себе си и ме целуна.
Тогава под дъжда решихме 
заедно да продължим.       

Катерина ГеОРГИеВА, ХІІ б 

Феноменът Константин Кисимов

снежен поКрив

ЦелувКата на странниКа

Празник на цветята про-
ведохме на Благовещение в 
Актовата зала на училището. 
Учениците правиха букети 
и икебани заедно със своите 
учители, които носят имена 
на цветя - Роза Мишева, 
Маргарита Маринова, 
Цветелина Мирославо-
ва. Идеята за празника  
беше на преподавателки-
те Валентина Камбурова 

и Снежана Минчева.
Водещите на празника 

Нина и Мария от Х клас  
разказаха повече  за 
символиката на цветята, а 
Шарлот, Венислава  и Роксен-
Мари от ХІ клас изпълниха 
песни на Тоника. Сестрите 
Бояна и Виктория за пореден 
път демонстрираха умения 
в аранжирането на стилни 
букети. Няколко момичета - 
Виктория и Габриела от ІХ 

клас,  Антония и Марина 
от Х клас и Ясмина от ХІІ 
клас  изписваха цветя  върху  
стъклени вази и бутилки, а 
цветното слайдшоу изработи 
г-жа Тамара Драганова. 

Направените сувенири и 
икебани  бяха  продадени, 
а  събраните  средства ще  
послужат за издаването 
на  юбилейния брой на в. 
„Междучасие”, посветен 
на 130-годишнината от  
основаването на училището.

"МеЖДУЧАСИе"

Преди 96 години възпитаник на днешната Хуманитар-
на гимназия ,,Св. св. Кирил и Методий“, тогава Мъж-
ката гимназия ,,Св. Кирил“ , е бил феноменалният бъл-
гарски актьор Константин Кисимов. 

Роден на 16 април 1897 година в град Търново, из-
раства в многолюдно семейство, в обкръжението на 
още трима братя и две сестри. Син е на Васил и Ма-
ринка Кисимови. 

На 12 август 1914 година, без изпит, е приет в Мъж-
ката гимназия в Търново. През годините на обучение 
момчето не показва високи знания по много от пред-
метите. Това се доказва от дневниците, 
съхранени в Хуманитарната гимназия. 
Първия срок на V-ти клас завършва с 
три двойки по Геометрия, ДЕСКР ге-
ометрия и физика. Другите преоблада-
ващи оценки са тройки и четворки, а 
отличните му бележки по предметите 
пеене и гимнастика са индикатор за ус-
пехите му в бъдеще като актьор. Пра-
шасалите и овехтели документи в учи-
лището показват, че през втория срок 
на учебната 1919 – 1920 г. Кисимов 
повишава успеха си – двойките по Ге-
ометрия и ДЕСКР геометрия се покачват с една едини-
ца, а по физика скача на четворка. През третия срок на 
пети клас Константин показва още по–високи знания 
по физика, като завършва предмета с петица. По време 
на учебната година са водени и бележки за поведението 
на учениците. Неговото държание е описано като до-
бро, похвално и примерно. В дневниците са съхранени 
още интересни факти, като наказанията и отсъствията 
му: "На 12.XI.1919 г. съобщете на родителя му за 6 
неизвинения."; "На 6.II.1920 г. съобщете на родителя 
му за 14 неизвинения."

Кисимов получава наказание, което гласи: ,,За неиз-
пълнение наредбата на дирекцията да присъствува на 
траурната манифестация на 30.IX и за участието му 
на митинга на комунистите на същата дата.” Това 
наказание му налагат условно. Поведението му е нама-
лено с две единици. 

Цитираните по–горе документи  загатват за още една 
от чертите на големия актьор – момчето бунтар. Дипло-

мата му за завършено средно образование показва, че 
е приключил Мъжката гимназия с успех добър 3 5/7 .

След гимназията ,,Св. Кирил“ преминава в Софийски 
университет, специалност Право и философия. През 
1922 г. е приет за драматически ученик в Народния 
театър и още на следващата година дебютира в теа-
тър ,,Студия“ на Исак Даниел в ролята на Сганарел от 
,,Любовта – лекар“ на Молиер. След  година постъпва 
в Народния театър, където играе до края на живота си.

Кисимов е известен рецитатор на българска, руска и 
западноевропейска класическа поезия. Участвал е и 

в редица филмови драматизации. 
Актьорът има ярко присъствие на 
сцената както в големите, така и в 
малките роли от класиката, превъ-
плъщава се в редица образи от бъл-
гарската драматургия. Един от тях е 
на незабравимия Странджа от ,,Хъ-
шове“ – коронната му роля, която 
играе повече от 30 години. Голямата 
му всеотдайност към театъра е по-

твърдена от думите му, че се опитва 
предварително да създаде цялостен 
образ, и че героите му го преслед-

ват навсякъде, където отиде. Константин Кисимов има 
магическо влияние върху публиката. Неговата сила се 
крие в изключителната му енергия и неуморен дух. Той 
майсторски използва театрални и експресивни сред-
ства. Истинската му сценична кариера започва през 
1928 година, след срещата му със ,,Зидари“ от Петко 
Тодоров (братът на любимата на Яворов Мина също за-
вършва Мъжката гимназия). 

Ненавременната си смърт Константин Кисимов сре-
ща на 16 август 1965 година при автомобилна катастро-
фа в Балчик след изнесен рецитал в тамошното военно 
поделение. Новината за трагичната кончина на великия 
българин се разпространява бързо из цялата страна. 
Хилядите му почитатели плачат с искрени сълзи за за-
губата на този наистина народен артист.

Както пишат театралите, Кисимов представлява осо-
бен феномен в българския театър, една от емблемите за 
любов, посветеност и всеотдайност към изкуството на 
Мелпомена. 

Силвия, Соня, Анна-Мария, ХІ а 
подготвят своя очерк

Любовта в нас
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Младите театрали завладяват с талант и актьорски заложби

СИП „Художествено 
слово” съществува в 
Хуманитарна гимназия 
от 2006 г., а от началото 
на учебната 2009 – 2010 
година работи съвмест-
но със СИП „Театрално 
майсторство”. Занима-
нията в двата СИП-а 
взаимно се допълват и 
дават възможност на 
учениците не само да 
получават основни зна-
ния и умения, свърза-
ни със 
специ-
фично-
то из-
куство, 
но и на 
п р а к -
тика да 
прила-
гат нау-
ченото 
и най-
важно-
то – да 
и з я вя -
ват сво-
ите ак-
тьорски заложби пред 
съученици, учители и 
пред обществеността 
в гр. Велико Търново; 
на различни фестивали 
и прегледи на учениче-
ското театрално твор-
чество в страната.

Може да се каже, че 
двата СИП-а функци-
онират като истинска 
театрална трупа, в коя-
то на младите таланти 
се дава възможност да 
изградят у себе си ка-
чества, които дори про-
фесионалните актьори 
изграждат с години. 
Безспорният артисти-
чен талант и уникална-
та индивидуалност на 
всеки от участниците се 
развива и "отглежда” с 
много внимание и тър-
пение от ръководители-
те Веселин Василев и 
Маргарита Маринова, 
като заедно с това у тях 

се възпитава чувство за 
отговорност, съзнание 
за партньорство, взис-
кателност към себе си и 
художествен вкус, кой-
то се измерва по най-
високите критерии в 
изкуството.

Гордост за младите 
театрали е спектакъ-
лът „Криворазбраната 
цивилизация”, който 
имаше над 20 предста 
вления (доста сериозна 

цифра за непрофеси-
онален състав) и през 
2008 година спечели 
награди на два фести-
вала: в Русе – голяма-
та награда за мъжка 
роля на Дамян Найде-
нов (Димитраки) и за 
поддържаща роля на 
Петя Петкова (Марий-
ка) и втора награда за 
най-добър спектакъл; в 
Каварна Дамян отново 
бе отличен с награда, 
а спектакълът спечели 
първо място от 12 пред-
ставили се театрални 
формации от България 
и от чужбина.

За учебната 2009 – 
2010 година СИП „Ху-
дожествено слово” и 
СИП „Театрално май-
сторство” имат вече 
два реализирани ори-
гинални авторски спек-
такъла: „Народните 
будители – радетели за 

свободна и неза-
висима България” 
(изиграни са се-
дем представле-
ния в Актовата 
зала на Хумани-
тарна гимназия 
и в някои от ос-
новните училища 
в града като по-
дарък по случай 

Деня на будителите).  
„Коледата е възможна” 
– атрактивен музикален 
спектакъл (изиграни 
са 11 представления в 
Хуманитарна гимна-
зия, в училищата „Бачо 
Киро”, „Вела Благое-
ва”, „Димитър Благо-
ев”, в читалище „Ис-
кра”, както и в Горна 
Оряховица – Младежки 
дом и в салона на чита-
лище „Напредък”.

Заглавията от репер-
тоара се избират и по-
ставят така, че пред-
ставленията да бъдат 
мобилни, сценичната 
им реализация да не из-

исква специално техни-
ческо оборудване, как-
то и да имат своя живот 
в бъдеще, да се под-
държат и играят, като 
по този начин да оста-
ват неразделна част от 
уникалния облик на ХГ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий”, град Велико Тър-
ново.

Най-новото заглавие 
в афиша на Театрална-
та студия е посветено 
на 130-годишнината от 
създаването на гимна-
зията. Това е пиесата 
„Най-чудното чудо” от 
големия български поет 
и драматург Стефан 
Цанев. През следващи-
те два месеца новият 
спектакъл ще има сво-
ята премиера и много 
срещи с великотърнов-
ската публика. Пред-
стоят и участия във 
фестивали.

Маргарита МАРИНОВА, 
учител по литература

Малката искра
Огънят е онази могъща 

сила, която привлича ду-
шата ни. Димът отваря 
разсъдъка ни. Неговата 
пламтяща сила омайва 
сетивата ни. И ние сме 
готови да изгорим в пре-
гръдките му. Този пожар, 
бушуващ за миг в живота 
ни, е породен от една малка искра ... 
Не е ли любовта тази малка искра? Не под-

клажда ли тя големия пожар? След него ще 
горим, ще тлеем дори, докато се изпепелим... 
Ако някога си чувствал, как една малка ис-

кра се превръща в огън, горящ сърцето ти! Ако 
някога си потъвал в жестоката клада щастлив! 
Ако някога си осъзнавал риска и въпреки това 
си скочил... Тогава знаеш какво аз наричам 
любов. И ако сега тлееш безпомощно след го-
лемия пожар, не забравяй, че цената на истин-
ското щастие е най-висока. Всяка сълза, всяка 
тежка въздишка обаче си струва...
Този огън гори само в сърцата, които съдбата 

е белязала. Те са силни в слабостта си. Те ще 
продължат да живеят и след големия пожар. 
Може би с насълзени очи, може би  покрити с 
белези, но все още силни и истински. Готови 
да сбъднат мечтите си и ... да изгорят отново! 

Десислава КОЛеВА, ХII a

Краят на паметта
Животът ни се запечатва 

или изчезва в архивите на 
мозъка. Откриваме нещата 
наново във всеки момент. И 
тъй като забравяме, че вина-
ги забравяме, всяка изгубена 
мисъл изглежда просто слу-
чаен пропуск - дребна не-
приятност - нищо повече. Тази буца набръчка-
на плът, закрепена върху гръбначния ни стълб, 
може цял живот да пази най-незначителни 
подробности от детските ни преживявания, 
но често не може да помни и две минути дори 
най-важния телефонен номер. Загубата на па-
мет е меланхолично пътешествие - тя плава по 
море. Снимам хората, за да ми помогнат в това 
плаване, като по пътя сама създавам спомени 
за себе си. Гледам снимките, за мен те са по-
щенски картички от далечни земи. Челото се 
бръчка от недоумение… Тя изчезва от погледа 
ми. Направо пред очите ми. С всеки ден до-
ближавам хоризонта, до който ще стигна сама 
и ще ти оставя само спомени - скъпоценни за 
моето последно пътуванe.  

Адриана ЦВетАНОВА, ХII б                     

тВОРЦИ  

Авторът на скулптурата 
на  св. Евтимий, Патри-
арх Търновски, Марко 
Марков, един от изяве-
ните български творци, е 
бил възпитаник на Мъж-
ката гимназия.

Снимка: 
Галина Петрова, ХII б 

клас, тазгодишната по-
бедителка в Национал-
ния конкурс, посветен 
на живота и делото на българския патриарх.                       

Театрална магия 5
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Открит урок  на  
тема „Да съхраним 
планетата Земя” про-
ведоха учители  и уче-
ници от Хуманитарна 
гимназия в  читалня-
та на Регионалната 
библиотека. Урокът 
бе част от проявите 
на международния 
проект SPARE, в кой-
то гимназията е парт-
ньор. Ученици от 
ІХ ”а” и ХІ ”б” клас 
представиха чрез до-
клади и презентации 
измененията в кли-
мата,  предизвика-
ни  от  затоплянето 
на Земята. Водещите 
Деница Алексиева и 
Миглена Йорданова 
от ХІ ”б” клас раз-
криха  тревожни фа-
кти за промените в 
околната среда, които 
водят до тежки соци-

ални и икономически 
последици. Според 
учените глобалнато 
затопляне през след-
ващите сто години ще 
се увеличи между 1,5  
и 3,5 градуса, а мор-
ското равнище ще   се 
покачи между 15 и 95 
см. 

Деветокласничките 
Ралица Драганчева и 
Веселка Аспарухова 
разказаха за 7-те мес-
та, където най-силно 
се усеща глобалното 
затопляне: индийска-
та провинция Бахар, 
Северният полюс, 
Южна Австралия, 
Малдивите, Крайбре-
жието на Западна Аф-
рика, Аляска и  запад-
ната част на Северна 
Америка. Учениците 
видяха и презентаци-
ите „Пропуснатият 

час не може за годи-
ни да  се догони” на 
Манол Емануилов  и  
„Стоп” на Анна- Ма-
рия Иванова, в които 
нагледно се показват 
основните замърси-
тели на въздуха, вода-
та и почвата.

М е ж д у н а р од н и -
ят проект SPARE се 
осъществява от 1996 
год. в  страните от Ев-
ропа, Средна  Азия и 
Кавказ  с подкрепата 
на Норвежката орга-
низация за опазване 
на околната среда. 
Хуманитарната гим-
назия се включи в 
проекта през ноември 
2009 год. Той обеди-
нява онези учители 
и ученици, които се 
интересуват от кли-
матичните промени, 
мерките за спестяване 

на енергия и използ-
ването на възобно-
вяеми източници на 
енергия. Проектът 
позволява чрез прак-
тиката да се повиши 
ефективността на из-
ползваната енергия 
в училище и вкъщи, 
помага да се решат 
екологични пробле-
ми. Училищата–парт-
ньори си сътрудничат 
за внедряването на 
практически мерки 
за енергоспестява-
не и достъпност на 
възобновяемите из-
точници на енергия. 
По проекта работят 
47 ученици  от Хума-
нитарната гимназия с 
ръководители Тама-
ра Драганова, Анка 
Цончева, Снежана 
Минчева и Галина 
Пенкова. До този мо-

мент  учениците са 
разработили общо 
58 презентации, 60 
постера, 40 реферата  
и 30 есета на теми: 
„Природата – утроба 
на живот”, „Възобно-
вяеми източници на 
енергия”, „SOS. Жи-
вей зелено. Спаси 
планетата.”, „ Да съх-
раним Земята”.  

Вече е реализирана 
конферентна връзка с 
две партньорски учи-
лища от Русия и Ук-
райна. Предстои да се 
определят общи про-
грами, които ще се 
осъществят по време 
на празниците на Ху-
манитарна гимназия 
през  месец май.

климатичните промени  вълнуват тийнейджърите

ученици повишаваХа СекСуалната Си култура
   Интерактивен урок на тема ”Лю-
бов и сексуалност” се проведе 
в библиотеката на Хуманитарна 
гимназия по  идея на преподава-
телките Савина Халваджиева - 
учител по психология и Снежана 
Минчева - учител  по биология и 
здравно образование, които пока-
заха връзката между двете  дисци-
плини, изучавани в горен курс.
   По време на урока учениците от 
ІХ „а” клас  научиха  повече за лю-
бовта и секса чрез интерактивни 
игри,  психологически тестове и 
похвати, презентация. Всеки уче-
ник написа на листче това, което 
го притеснява или тревожи и го 
изхвърли  в коша. По този начин 
гимназистите  се освободиха от 
негативните  си чувства. Младите 
хора работиха по групи, дефини-

раха  понятията „любов” и „секс”  
по пет различни начина. Оказа се, 
че любо-
вта за тях 
е щастие, 
с т р а с т , 
разбира-
не, спо-
д е л я н е 
и болка, 
а сексът 
– при-
вличане, 
с т р а с т , 
и з ку ш е -
ние, отго-
ворност и 
опасност. 
Момичетата и момчетата отгова-
ряха  на въпроси, свързани с тях-
ната сексуална принадлежност, 

подредиха  от 1 до 9 видовете сек-
суално  насилие или нежелание за 

секс. Урокът 
завърши  с  
подготвяне 
на постер, в 
който тий-
нейджърите  
изразиха сво-
ите преживя-
вания от из-
миналия  час. 
Те сложиха  в 
плик въпро-
сите, на кои-
то  не наме-
риха  отговор  
по време на 

часа, или изпитаха неудобство да 
зададат. Тези въпроси  ще бъдат 
тема на следващо занятие.

   Темата на урока - „Любов и сек-
суалност”, бе провокирана  от на-
ционалната кампания, която тече 
в момента - „От теб зависи”, чии-
то цели са повишаване сексуална-
та култура и половото възпитание 
на тийнейджърите, предпазване 
от нежелана бременност и от  бо-
лести, предавани по полов път. В 
кампанията се изтъкват тревожни 
факти, свързани с ниската сексу-
ална култура при младите хора: 
зачестяват  случаите на  моми-
чета, раждащи  на 12-13 години, 
38% от девойките правят аборт,  
40 % от момичетата в ученическа 
възраст раждат деца, а  България 
се нарежда  на 5-то място в Евро-
па по брой на абортите сред тий-
нейджърите.

Училищен живот

   

    пожелания за здраве, къСмет и богатСтво от китай
   Калиграфско изписване на ки-
тайски йероглифи демонстрира ки-
тайката Фу Ли в библиотеката на 
Хуманитарна гимназия. Младата 
жена е лектор в катедра 
„Класически  и източни 
езици и култури” към 
Филологическия фа-
култет на ВТУ ”Св. св. 
Кирил и Методий” и за-
едно със ст. асистент по 
китайски  език Полина 
Венкова  гостуваха на 
гимназистите. На сре-
щата-разговор присъст-
ваха и студенти, изу-
чаващи китайски език, 
които, чрез  презента-
ции, представиха тради-
циите и историята на Китай.
      Проявата  започна с разказ за ки-
тайската Нова година, която е свър-

зана с лунния календар. Тя настъпи 
на 14 февруари и е Годината на Ти-
гъра. За празника всички китайци 
украсяват къщите си с фенери и  с 

хартиени ленти в червено, оранже-
во  и златно, на които се изписват 
йероглифи-пожелания за здраве, 

късмет и богатство. На трапезата за-
дължително се слага традиционният 
новогодишен десерт Ниен Гао, чер-
ни морски водорасли  и кифлички от 

лепкав ориз с късметче-
та вътре. Нова година се 
празнува  две седмици, 
като последния ден се 
провежда пролетен фес-
тивал на светлината.
    Втората презентация 
бе на тема :”Пътят на 
коприната”, представящ 
исторически важен път, 
свързващ  Китай със 
Средиземноморието. 
Това е бил път с дължи-
на 10 хил. км., по  който 
се е търгувала коприна-

та  най- ценната стока на Китай. Той 
е бил  и  трасе за обмяна на инфор-
мация, идеи и познания и се е  пре-

върнал  в мост, свързващ Изтока със  
Запада. 
    Последната презентация бе за  
изкуството на  китайската  калигра-
фия. В нея  учениците видяха  обра-
зци на велики майстори на калигра-
фията  и разнообразие от стилове в 
това изкуство.
    В края  на срещата Фу Ли демон-
стрира как се изписват китайски йе-
роглифи с четка и мастило. Тя написа 
на китайски език  имената на всички 
присъстващи в библиотеката. 29-го-
дишната китайка каза, че вече  втора 
година е в България  и  много  харес-
ва киселото мляко, розите  и Велико 
Търново. Тя  смята, че тук хората са  
дружелюбни и добри.                                                                                        

 Страницата подготви
Тодорка ГУшеВА
Снимки: авторката
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ПРИеМ СЛеД ЗАВЪРшеН Vii КЛАС

„Журналистика и връзки с обществеността” 
профил хуманитарен

Профилиращи предмети:
1. Български език и литература   2. Английски език

3. Информационни технологии   4. Психология
                                     

„ГеоГрафия и история”
профил хуманитарен

 
Профилиращи предмети:

1. География и икономика   2. История и цивилизация
3. Български език и литература   4. Английски език

Балообразуващи предмети – утроената оценка по български език и литература, оценката по ма-
тематика, оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас, 

оценката по история и цивилизация от удостоверението за завършен седми клас

ПРИеМ СЛеД ЗАВЪРшеНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИе 

Приемът се извършва по документи

„Журналистика и право”  
                                   

профил хуманитарен
                              
                           

Профилиращи предмети:
1. Български език и литература   2. История и цивилизация

3. География и икономика                                                         

Балообразуващи предмети – утроената оценка по български език и литература от 
свидетелството за завършено основно образование, оценката по история и цивили-

зация от свидетелството за завършено основно образование, оценката по геогра-
фия и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

Уважаеми 
Родители,

Вероятно неот-
давна сте били 
изправени пред 
едно много ва-
жно решение: да 
изберете първото 
училище за Ва-
шето дете. Сега 
обмисляте след-

ващия, и може би най-важен, етап от не-
говото/нейното развитие: гимназиално-
то образование, което ще отведе Вашето 
дете на прага на зрелостта.

Ако детето ви завършва прогимназия, 
то вие сте изправени пред много труден 
и важен избор, който до голяма степен 
ще определи развитието и бъдещето на 
сина ви или дъщеря ви. Съветвам ви да 
не вземате прибързано решение, а да 
обмислите вариантите, като направите 
обективна преценка на всички същест-
вуващи образователни институции на 
гимназиално ниво в региона. Не се под-
давайте на чуждите мнения, а прецене-
те кое училище предлага необходимата 
специализирана и профилирана подго-
товка и материална база, които биха съ-
ответствали най-точно на талантите и 
мотивацията на вашето дете. 

Изберете училище с богата история и 
традиции, за да сте сигурни и спокойни, 
че детето ви ще получи отлично обра-
зование. Хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий“ съчетава възрож-
денския дух на будителите, основали 
училището преди 130 години, с най-
съвременните и иновативни методи на 
обучение. 

Ние, от Хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий“, предлагаме раз-
нообразни възможности за развитието 
на Вашето дете. Изборът на училище 
на гимназиален етап е от съществено 
значение и затова Ви каним да се запоз-
наете с възможностите за реализация, 
които предлагаме по време на празнич-
ните чествания във връзка със 130-го-
дишнината на Хуманитарна гимназия. 
Нашите врати са отворени – Заповядай-
те! Десетдневката ще се проведе в пери-
ода 19 април – 11 май 2010 г. и ще имате 
възможността да усетите духа на нашата 
гимназия, да се запознаете с нейните от-
личителни характеристики. Можете да 
изгледате презентация на гимназията, 
да направите обиколка на училището и 
да разговаряте с нашите преподаватели 
и ученици.

Дори да не успеете да присъствате, 
винаги сте добре дошли да ни посетите 
всеки ден между 7.30 и 13.00 ч.

Надяваме се, че при представянето на 
нашата гимназия ще се убедите, че ние 
предлагаме висококачествено обучение, 
което силно подкрепя и стимулира раз-
витието на талантите на всички учени-
ци, независимо от техните способности, 
произход и индивидуалност. Прогресът 
на учениците и формирането им като 
пълноценни личности са наша единстве-
на цел. Сигурни сме, че ще се убедите в 
първокласното обучение и отговорната, 
стимулираща и иновативна среда за раз-
витие, които нашата гимназия предлага. 

Профилираните паралелки в Хумани-
тарна гимназия „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ се отличават с висококачествено 
общообразователно, специализирано 
и профилирано обучение в различни 
сфери на хуманитарните науки, и пър-
вокласна подготовка за кандидатстване 
във висши учебни заведения в страна-
та и чужбина. Практиката показва, че 
нашите възпитаници постигат отлична 
академична и професионална реализа-
ция в резултат на знанията и уменията, 
придобити по време на обучението си 
при нас.

Ние предоставяме на нашите възпита-
ници огромно поле за изява и развиване 
на индивидуалните таланти чрез стиму-
лиране на художествената самодейност, 
организиране на литературни четения и 

театрални постановки, участия в между-
народни проекти и програми, и разноо-
бразни извънкласни дейности. В резул-
тат на съвместните усилия на ученици 
и преподаватели, нашите възпитаници 
печелят национални награди в областта 
на хуманитарните науки и се представят 
убедително на училищните олимпиади.

Ние гарантираме индивидуален под-
ход към учениците, съобразен с техните 
личностни способности и характер. На-
сърчаваме и съдействаме за развитието 
на талантите им, и правим всичко въз-
можно, за да култивираме у тях чувство 
на увереност и себеуважение – качества, 
така необходими за изграждането им 
като личности и съществени за бъдещия 
им успех в живота. 

БИХМе МОГЛИ ДА ВИ РАЗКА-
ЖеМ ОЩе МНОГО ЗА НАшАтА 
ГИМНАЗИЯ, НО НАй-ДОБРИЯт 
НАЧИН ДА Се ЗАПОЗНАете С 
НАС, е ДА НИ ПОСетИте.

Тамара ДРАГАНОВА, 
директор на Хуманитарна гимназия 

„Св. св. Кирил и Методий“

единСтвено в Хуманитарна гимназия „Св. Св. кирил и методий“
۩ „Журналистика и връзки с об-
ществеността“ е единствената 
по рода си паралелка в Северна 
България, специализирана в облас-
тта на медиите  – динамична и обе-
щаваща област с широка сфера на 
професионална реализация. Наши-
те ученици придобиват знания във 
всяка една сфера на медийния пазар 
и черпят опит от професионалисти, 
доказали се на регионално и нацио-
нално ниво. Те практикуват своите 
познания и прилагат придобити-
те си журналистически умения в 
училищния вестник, в специално 
оборудвания за целта мултимедиен 
кабинет по журналистика. 
۩ Паралелката „История и пра-
во“ предлага на учениците интен-
зивно и съвременно обучение по 
Право, История и цивилизация, и 

Свят и личност, водено от първо-
класни преподаватели с дългого-
дишен опит и иновативни подходи. 
Чрез интерактивни преподавател-
ски методи като дискусии и дебати, 
учениците усвояват аналитични и 
комуникативни умения, необходи-
ми за следващия етап на обучение, 
както и за реализацията им в сфе-
рата на правото, историята и култу-
рологията. 
۩ В профил „География и еколо-
гия“ учениците продобиват об-
ширни и задълбочени познания по 
география и икономика, които пред-
ставляват огромно преимущество 
при кандидатстването в универси-
тет. Освен това, те се запознават с 
основите на съвременни области 
като маркетинг и мениджмънт, не-
обходими за бъдещата им реализа-

ция в тези сфери. Профилираната 
подготовка акцентира върху осъ-
ществяване на географски екскур-
зии и походи, участие в екологични 
форуми, конференции и кампании 
за решаване на екологични пробле-
ми, за участието им в обществения 
живот на страната, за прилагане на 
знанията в нова учебна ситуация, 
върху сравнението, анализа, синте-
за, оценката, обобщението.
۩ Чуждоезиковото обучение е 
силно застъпено в ХГ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. Предлагаме ин-
тензивно обучение по английски, 
немски, испански и руски език, во-
дено от висококвалифицирани фи-
лолози и педагози с доказан опит, 
иновативен подход и перфектни 
езикови умения. В учебните часове 
по свободноизбираема подготовка 

се предлагат за изучаване – арабски 
език, новогръцки език, китайски 
език и други.
۩ В отлично оборудвания кабинет 
по Информатика и мултимедий-
ната библиотека гимназистите 
получават достъп до Интернет и до 
всички необходими материали за 
осъществяване на учебния процес 
и  допълнителната самоподготовка. 
۩ Специализираните класове по 
свободноизбираема подготовка, 
които Гимназията предлага, по 
Културен туризъм, Археология 
и Комуникационни умения, са 
единствените по рода си в региона. 
Ако детето ви има артистични на-
клонности, може да ги развие чрез 
предлаганата от нас подготовка по 
Театрално майсторство и Худо-
жествено слово. 

ул. „Михаил Кефалов“ 2
5000 гр. Велико търново
тел.: (062) 629 694; 0889904561
E-mail: hg_vtrn@yahoo.com; 
www.hg-vt.com

изберете училиЩето С богата иСтория и традиции
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- Какво те под-
тикна да кан-
дидатстваш в 
Хуманитарна гим-
назия?
- Поначало ме 

привличат хума-
нитарните науки, 
но може би най-
много ме вдъхнови 
журналистът-бас-
кетболист Людмил 
Хаджисотиров.
- Кога започна 

да се занимаваш с 
баскетбол?
- Веднага след 

като завърших V 
клас. Никога не 
съм мислил, че 
ще се занимавам 
с баскетбол, тъй 
като тогава не бях 
добре запознат 
с този спорт. Но 
всичко започна от 
височината ми, бях 
висок за възрастта 
си и изведнъж се 
запалих. Мисля, че 
не съм сгрешил в 
избора си.
- С какво те спе-

чели баскетболът 
пред останалите 
спортове?
- Тук мога да го-

воря много. ☺Като 
започнем от ин-
тензивната игра и 
стигнем до разно-
образието. Нещо-
то, което много ми 
допада, е премина-
ването от защита в 
нападение и обра-
тното. А най-лю-
бимото ми е стрел-
бата от разстояние 
и от линията за три 
точки, защото, по 
принцип, това е 
едно от най-труд-
ните упражнения 
в баскетбола. От-
крих, че силата ми 
е точно в това.
- В кои отбори си 

играл до сега?
- Винаги съм иг-

рал за „Етър ’49”. 
Преди две годи-
ни треньорът ми 
Ивайло Стоиме-
нов ме предло-
жи на сливенския 

треньор – Събин 
Маринов и играх 
там за зоналните 
първенства. Също 
до миналата годи-

на играх за „Тигър 
Ямбол”, а в на-
чалото на 2009 г. 
участвах в лагер на 
националния от-
бор по баскетбол.
- В кой отбор се 

чувстваше най-до-
бре?

- Може би в „Етър 
’49”, защото там 
съм играл винаги 
и познавам всич-
ки много отдавна и 

много добре.
- Колко награди 

си печелил?
- Първата награ-

да, за която се се-
щам, е от турнира 
„Овергаз”, където 
спечелихме сребъ-
рен медал. Друго 

постижение е учас-
тието ми, заедно с 
още две момчета, 
в Street Ball Вели-
ко Търново, къде-
то получих първо 
място за най-добър 
играч – MVP. След 
това се класирахме 
за финалите в Со-
фия и там заехме 
трето място. ☺
- С какво се горде-

еш най-много?
- Може би с това, 

че съм титулярен 
реализатор в отбо-
ра, т. е. правя най-
много точки по 
време на игра. Но 
като цяло за мен 
е най-важна побе-
дата на отбора, не 
гледам само моите 
възможности, а на 
всички.
- Имаш ли кумир 

в живота и в бас-
кетбола?
- Както за всич-

ки спортисти, така 
и за мен, идол в 
баскетбола е Май-
къл Джордън. А в 
живота се възхи-
щавам най-вече на 
българските герои 
– В. Левски и ген. 
Христо Луков. Ня-
мам предпочита-
ния за сегашните 

български випове, 
единствено за Ни-
колета Лозанова. 
(смее се)
- Мечтаеш ли да 

си играч в някой 
световноизвестен 
отбор?
- Естествено, че 

бих искал да иг-
рая в NBA или в 
LA Lakers, но това 
няма как да стане 
реалност. Ако ста-
ва въпрос за мой 
любим световно-
известен отбор, 
това е отборът на 
Барселона.
- Как виждаш бъ-

дещето си?
- За сега не гледам 

в перспектива, жи-
вея ден за ден. За 
мен най-важно е да 
съм здрав и тогава 
всичко ще е наред.
- Мислиш ли за 

реализация в чуж-
бина?
- Като малък се 

замислях повече, 
но сега искам да 
остана в България. 
Нали разбирате - 
патриотизъм. ☺

Теодора йОРДАНОВА 
Снежана ГЪРДеВА, Ха

Десетокласникът Георги Георгиев:
„ Най-важна за мен е победата на отбора”

Борис Денев - една различна краска
в посивялата живопис

Съвременен порт-
рет  на художника 
Борис Денев, въз-
питаник на Мъж-
ката гимназия, на-
правиха ученици от 
журналистическите 
паралелки заедно с 
учителката си Ва-
лентина Камбурова. 
В 9-минутна теле-
визионна адаптация 
на есето на десеток-
ласничката Мария 
Недева ,,Борис Де-
нев - една различна 
краска в посивялата 
живопис "- бе пред-
ставен животът и 
делото на велико-
търновския худож-
ник.  Документална-
та лента бе заснета 
с  помощта на жур-
налиста-режисьор 
Георги Василев, 
който също е учил в 
Хуманитарната гим-
назия. Десетоклас-

никът Борислав Бо-
чев се превъплъти 
в образа на худож-
ника  и  представи  
спомени от  него-
вото детство.  Еле-
на Джонгова от  ХІ 
клас прочете един 
от фейлетоните на 
твореца, осмиващи 
властта, заради ко-
ито е хвърлен за пет 
месеца в затвора и 
пет месеца прекарва 
в концентрационен 
лагер. 
Специален гост на 

проявата бе първият 
директор на Худо-
жествената галерия  
”Борис Денев” в ста-
рата столица Нестор 
Иванов, който раз-
каза на учениците 
моменти от живота 
на  големия худож-
ник. Гимназистите  
видяха и две малко  
познати   платна, ри-

сувани през 1935г. - 
,,Надскални къщи” 
и „Улица Гурко”, от 
фонда на галерията, 
донесени от насто-
ящия  й   ръководи-
тел  Ганчо Караба-
джаков.
Борис Денев (1883-

1969) е роден във 
В. Търново  и е 
творческа личност 
с разностранни ин-
тереси - художник, 
музикант, автор на 
фейлетони, самоук 
авиатор. В истори-
ята на българска-
та живопис остава 
преди всичко  като 
голям художник 
пейзажист. Той пръв 
пресъздава мону-
менталната красота 
на Търново, Плов-
див и Мелник, има 
над 2500 картини 
на Търново и  25 из-
ложби.             "М"

Георги Георгиев е ученик в нашето 
училище и един от най-добрите игра-
чи на „Етър 1949”. Надяваме се след 
това интервю да разберете нещо пове-
че за баскетбола и той да ви завладее.
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