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ПГХТ
„Акад. Н. Неделчев“
гр. Сливен

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ

Уважаеми учители,
Клуб „Млад журналист“,
списващ вестника, Ви честити
празника 1 ноември – Деня на
народните будители и пожелава
на всички Вас, които неуморно
работите и възпитавате любов
към всичко родно и свято,
крепко здраве и несломим дух.
Честит празник!

Важните неща не се
правят от един човек!
Приветствия по случай Деня на народните будители
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

Приветствие по случай
Деня на народните
будители

Интервю с кмета на
Община Сливен – г-н
Стефан Радев

Химн на народните
будители

Интервю с г-жа
Галина Балтаджиева

Проектите по които
работим

Да помним първите

Гордият сливенски дух

От пробуждането до днес

Полезно и забавно

Будителите на моя
роден край

Честит празник на духовността!
Поздравявам ви с Деня на народните
будители – 1 ноември!
Уважаеми учители,
Скъпи ученици,
Приемете моите
най-сърдечни
поздрави по повод
1-ви ноември –
Деня на народните
будители.
Днешният
празник е дошъл
от сърцето на
българина в знак на благодарност към
всички знайни и незнайни книжовници и
просветители, вдъхнали вяра и сила на
народа ни в трудни времена. Прекланяме се
пред всички, които съхраняват и предават
изконните ценности – писменост, наука и
култура. Днес е денят, в който отдаваме
почит на будителите от нашето време –
учителите.
Уважаеми колеги, с любов и
упоритост пазете и предавайте традициите,
завещани ни от нашите будители.
Скъпи ученици, бъдете горди и
достойни наследници на завещаното ни
българско наследство и гледайте със
самочувствие в бъдещето на България.
Честит празник на всички!
Мария Петрова
Директор на ПГХТ „Акад.Н.Неделчев“

Ден, в който изразяваме нашето дълбоко
преклонение
пред
всички
българи,
посветили силите и живота си за нашата
независимост и национално достойнство.
Нека си пожелаем да съхраним ценностите,
които ни отличават от другите народи, и да
отстояваме традициите!
На съвременните просветители, които
запалват искрата на любовта към
познанието, пожелавам здраве!
Надя Милчева Михова – Добрева
родител
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! НЕКА ПАМЕТТА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ БЪДЕ ЖИВА В
СЪЗНАНИЕТО И НА УТРЕШНОТО ПОКОЛЕНИЕ!
Да запазват и разпалват в себе си Нужно е да запазим безграничното
любопитство към променящия се свят и
любопитството към света …
Интервю с кмета на
Община Сливен – г-н
Стефан Радев по повод
1 ноември – Ден на
народните будители
На
първи
ноември
отдаваме почит на онези родолюбци,
пробуждали народа чрез слово и
оръжие, воювали за вярата, езика и
свободата на България. Във връзка с
празника Ивана Р. Стоянова от IX б
клас взе интервю от кмета на
Община Сливен – г-н Радев.

към мястото на България и всеки един от
нас в него.

- Г-н Радев, кои са съвременните
будители според Вас?
- В традиционното съзнание на българите
думата "будител" означава преподавател
или учител, така е и за мен. Но освен
учителите, за мен будители са и хората на
духа, изобщо артистите в най-общ смисъл –
писатели, поети, художници, цялото
сценично изкуство.

- Кой е Вашият будител?
- Нося в сърцето си имената на редица

учители, които събудиха любопитството и
интереса ми към историята и духовността,
както и на всички онези хора, които ни
дават храна за душата. Това са моите
- И тази година ще отбележим Деня будители.

- Смятате ли , че електронните
учебници
и
обучението
в
електронна среда ще премахнат
необходимостта от истинското
Убеден съм, че в световен и европейски училище?
мащаб е имало и ще има нужда от будители. - Електронните учебници и обучението в
- С какво съдържание се изпълва за електронна среда никога няма да премахнат
необходимостта от истинското училище.
Вас този празник?
Училището е жив организъм, място за
- Исторически
на народните будители. Смятате
ли, че в тези времена имаме нужда
от будители?
-Във всички времена има нужда от будители.

погледнато
нашият народ е
имал нужда от
събуждане
на
националното
самосъзнание,
като започнем от Паисий и неговата
„История славянобългарска“ и цялата плеяда
възрожденски дейци по-късно, които са
работили за разбуждане на това национално
самосъзнание, последствие преминало в
борба за църковна независимост и
национално освобождение. От съвременна
гледна точка може да се каже, че
будителството е свързано с обръщането ни
към корените, традициите и най-вече с
любопитството за света и нашето място в

него.
- Кои ценности на будителите
трябва да запазим днес и защо?
- На първо място любовта към родината, към
нашата история и делото на нашите предци.

1 НОЕМВРИ

социални контакти, място за личностно
израстване на всеки, който се докосне до
него. То е не само място за събиране на
информация или за нейното абстрактно
представяне, училището е институция само
по себе си, а електронната среда е само
един различен, отделен елемент от него.

- Какво искате да кажете на
учителите и учениците от ПГХТ
„Акад. Н. Неделчев“ по случай
празника?
- Честит празник на всички БУДИТЕЛИ!
Бъдете здрави, пазете и разпалвайте в себе
си любопитството към света, към нашата
история и към нашата култура! Убеден съм,
че освен нови знания това ще ви носи
повече любов към България.

Ивана
Р.Стоянова
IX б клас

.

За първи път Денят на народните будители - 1 ноември, е отпразнуван в
Пловдив през 1909 година. Далеч преди официалното обявяване на този
празник със закон, българският народ почита своите будители и ги
канонизира като светци в своята историческа памет. На този ден България
отдава своето признание на дейността на безброй народни будители, които
създадоха Българското възраждане. ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Виктория Иванова IX б клас

Денят на народните будители събира в себе
си всички останали важни национални
празници на България, пречупени през
друга призма: независимостта на разума,
почерпил знания от книгите, свободата на
мисълта, преборила се с тъмните векове на
безпросветността, както и съединението
между всички съмишленици, между всички
радетели за родно образование и
книжовност – учителите, писателите и
останалите хора, които носят в душата си
искрица от огъня на просветата и се стремят
да съхранят българското четмо и писмо, да
повдигнат българския дух. Будителите са
пазители на словото и борци в името на
знанието – тях трябва да почитаме не само
на 1-ви ноември, а всеки ден, като четем
книги и се стараем да пишем правилно.

Георги Друмев IX а клас

Химн на народните будители

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.
Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.
Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
Добри Христов
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КНИГИТЕ, ЗНАНИЕТО ВИНАГИ СА БИЛИ ЦЕННОСТИ …
Интервю с г-жа Галина Балтаджиева,
заместник-директор
по
учебната
дейност, по повод 1 ноември – Ден на
народните будители.
На първи ноември обръщаме поглед към
днешните будители – нашите учители,
които ни ограмотяват и възпитават,
които разтварят вратите на познанието
пред нас. Във връзка с празника
Ростислав Георгиев от IX г клас взе
интервю от г-жа Балтаджиева.
Коя е найголямата Ви
мечта?
Не знам дали
мечтите са
големи или
малки. Знам,
че
винаги
трябва да се
стремиш към нещо. Знам, че сега мечтая да
можем всички, отново без страх и
дистанция, да бъдем със семействата и
приятелите си, да видя улиците пълни с
усмихнати хора.
В семейството Ви има ли друг учител?
Да. Книгите, знанието винаги са били
ценности в моето семейство. Моят баща
беше инженер и в определен период от
живота си беше учител по професионална
подготовка в ТЕТ « М. Кюри»
(някогашното наименование на ПГЕЕ) . На
учителската професия се бяха посветили и
две мои лели - едната като учител по
математика, а другата дълги години беше
учител по професионална подготовка в
Професионалната гимназия по хранителни
технологии и туризъм- Ямбол. Така че още
от детските си години имах представата за
това какво е да си учител.
Защо избрахте да сте учител по
история?
Аз избрах първо историята. Всичко започна
с един исторически роман, прочетен в 6
клас. След него дойде любопитството. И с
всяка прочетена книга - художествена или
научна, исках да знам повече и повече за
историята на България и на света. След това
дойде решението да бъда учител по
история.
Кое е нещото, което обичате най-много
във Вашата професия?
Кръговрата. С всеки випуск и с всеки клас,
който поемам като учител, аз преминавам
през вашите 15, 16 и до 19 години. И с всеки
нов випуск колелото се завърта отново и
отново. Преминавам през емоциите,
проблемите, израстването ви.
- Кое е най-голямото предизвикателство,
пред което се изправя всеки учител в
началото?

За всеки учител е различно. Никой от
нас, заставайки за първи път пред
учениците, не е имал готовия
шаблон как да бъде учител. Може би
едно от тези предизвикателства е
преминаването от другата страна –
всеки млад учител има запечатана в
съзнанието си ролята на ученика,
какъвто доскоро е бил, и да се
превърне в човека, който трябва да
учи другите. А може би – да
преодолее
съмнението,
че
е
направил правилния избор, като се е
посветил на тази нелека професия, да
намери верния път към учениците.
Има ли човек, на когото се
възхищавате?
В навечерието на 1 ноември винаги
си спомняме за онези, които
назоваваме с прекрасната българска
думабудители.
За
мен
изключително възхищение буди
Георги Раковски- както с приноса си
за
националноосвободителното
движение на българите през
Възраждането, така и с научните си
интереси и постижения .
Ако Ви се отдаде възможност,
какво
бихте
променили
в
образователната ни система?
И като ученичка, и като учител съм
преминала през множество промени
на средното образование. За мен е
важно новото, което се въвежда, да
не унищожава утвърдени във
времето постижения и ценности в
образователната система.
Кои са любимите ви книги?
Това е най- трудният отговор.
Обичам книгите - от приказките до
научната литература. Трудно ми е да
посоча само една любима книга,
само един любим автор и само един
любим цитат. Книгата е онова
вълшебно място, което ни прави
свободни да мечтаем, да развиваме
мисълта и въображението си.
Какво бихте пожелали на ученици
и учители?
Нещо много простичко: Пожелавам
на всички нас- учители и ученици да
бъдем здрави и съвсем скоро да
бъдем всички заедно в класните
стаи, без маски и без дистанция.
Честит празник, скъпи ученици и
колеги!
Ростислав Георгиев
IX г клас

ПРОЕКТИТЕ ПО
КОИТО РАБОТИМ

2021-2022
УЧЕБНА ГОДИНА

Проект BG05M2OP001-2.014-0001
"Подкрепа за дуалната система на
обучение".Проектът е на обща
стойност 24 425 618,58 лева и се
финансира по Оперативна програма
„Наука
и
образование
за
интелигентен
растеж“,
съфинансирана от Европейския
социален фонд.
Проект BG05M2OP001-2.010-0001
"Квалификация за професионално
развитие
на
педагогическите
специалисти"
Проект № BG05M2ОP001-5.0010001 „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“,
както и за утвърждаване на Указания
за работа по проект BG05M2OP0015.001-0001 „Равен достъп до
училищно образование в условията
на кризи“.

НП
„Изграждане
на
училищна STEM среда”
НП„Ученически олимпиади
и състезания“
НП „Мотивирани учители“
НП „Без свободен час“
НП
„Информационни
и
комуникационни технологии
(ИКТ)
в
системата
на
предучилищното
и
училищното образование“
НП
„Оптимизация
на
вътрешната структура на
персонала”
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Денят на будителите е един
от най-светлите общобългарски
празници, който пренася през
годините делото на българските
просветители,
книжовници и
революционери. Ден за почит и
прослава на будителите на
възраждащия се национален дух и
стремеж към образование и
духовност.
Именно духовното просвещение на
българския народ е опазило
българския дух и решимост,
донесли свободата на България. И
днес, когато живеем във времето
на новите технологии, които
обсебват нашето ежедневие и
разум, ние отново имаме нужда от
будители, които да следват
ценностите, завещани от Паисий
Хилендарски,
Петър
Берон,
Захарий Стоянов, Васил Левски,
Христо Ботев, Иван Вазов и още
много велики българи.

„За вас съм се трудил да напиша
настоящата книга, за да ви покажа,
че
най-горещите
борци
и
защитници на нашето отечество
са били не горделиви богаташи и
надути учени… Тия и никой други
умиха лицето на България и
защитиха нашата опозорена слава;
тия направиха да пригърми името
българин по четиритех края на
света…“

Захарий Стоянов

На 24 октомври 1920г.
България чества 70 години от
рождението на Иван Вазов. В
отговор на поздравите Вазов
произнася реч.

„И ние сме хора и искаме да
живеем човешки: да бъдем
напълно свободни в земята си,
там гдето живее българинът – в
България,
Тракия
(и)
Македония.“
Васил Левски

„Четете и знайте, за да не бивате
подигравани и укорявани от
други племена и народи.“
"История славянобългарска"
Паисий Хилендарски
„Само онзи, който е свободен,
само той може да се нарече човек
в пълния смисъл на думата.“
Христо Ботев
„По-добре да думат зле за тебе, а
ти да си добър, а не да думат
добре, а ти да си лошав.“
„Буквар с различни поучения"
д-р Петър Берон

Да, аз вярвам в бъдещето на
нашия добър и честен народ, на
нашия хубав народ. Звездата на
България, сега е затъмнена в
облаци, пак ще грее над живота и
(…)
Още една дума. Чувствам, знам,
че народът (…) чествува себе си,
вярата в силите си, надеждите си.
Душевно обединен в тоя час, той
иска да докаже, че въпреки
всички пречки, той живее, че
въпреки всички нещастия, той
напредва: иска да подчертае, че
той, който е дал култура на
славянството, не ще загине; че
той и в днешния тежък час пак
Хасан Алиосманов
пази
в
себе 8бсикласвсички
добродетели и редки нравствени
сили, които ще го поставят рано
или късно начело на културното
движение
на
Балкански
полуостров.
И мой дълг е в края на моя
жизнен път, поради голямата
вяра, която имам в бъдещето, да
извикам на моя народ: „ Не се
отчайвай! Вярвай! Работи в
братски сговор, със съединени
сили!“
И уверен в несъмнения
успех, аз извиквам с всичката
мощ на вярата си и любовта си:
„Да живее българският народ,
да живее България!“
Из речта на Иван Вазов
24 октомври 1920г.

СТРАНИЦА 4

01. ХI.2021 / / ПОНЕДЕЛНИК / / БРОЙ 1

„От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо
те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия
славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от
българския род и език, както и за това подред написах в тая история.“
Пайсий Хилендарски

ГОРДИЯТ СЛИВЕНСКИ ДУХ

ОТ ПРОБУЖДАНЕТО
ДО ДНЕС

Добри Чинтулов
(1822 – 1886)
Български поет, композитор и
педагог, който е роден през 1822
година в град Сливен. От 1850 до 1858
година е учител в родния Сливен.
Едновременно с това участва в
борбата за църковна независимост и
новобългарска просвета. Основава
читалище в родния си град, пише и
разпространява
патриотичнореволюционни стихове, които и днес
звучат под Сините камъни.
ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

Поетическото наследство на Чинтулов

Стани, стани, юнак балкански
от сън дълбок се събуди,
срещу изедници османски
ти българите поведи!

Станете, братя, вий станете,
начало покажете вий;
и сабите си запашете,
и помощ ще ви се яви.

Че сълзи кървави пролива
във робство милий наш народ;
високо той ръце простира
да го избави вишний бог!

На помощ сърби, черногорци
със радост ще се затекат,
а и от север храбри руси
тозчас ще да се появят.

И тъй ний много претърпяхме,
но стига толкоз да търпим,
да бъдем пак, каквито бяхме,
ил' всинца да се изтребим.

Догде е мъничка змията,
елате да се съберем!
С крака да ѝ строшим главата,
свободни да се назовем!

Докога, братя, да се губим?
Защо да се не съберем?
Така ли вечно ще се трудим
и в робство всинца да измрем?

Да стане лева наш балкански,
от него вятър да повей,
та полумесец отомански
под тъмен облак затъмней!

Я вижте, братя, погледнете
на ближните нам племена!
От тях добър пример вземете
как си прославят имена!

Да си развием знамената,
да светне нашата земя,
да си прославим имената,
да гинат турски племена!
Добри Чинтулов
1840г.

Днес нямаше да сме
свободни, нямаше да сме
народ,
нямаше
да
има
България, ако не бяха светлите
личности,
които
с
признателност
наричаме
будители. Те ни показаха
правилния път, по който да
вървим, следвайки заветите на
Паисий:
 За вас е потребно и
полезно да знаете известното
за делата на вашите бащи,
както знаят всички други
племена и народи своя род и
език, имат история и всеки
грамотен от тях знае, разказва
и се гордее със своя род и език
…
 Четете и знайте, за да не
бивате
подигравани
и
укорявани от други племена и
народи.
Събудили възхищението на
народа, будителите прокарват
светлата диря в историята на
страната ни и утвърждават
българското с цената на
живота си. Изпълнени с
национална
гордост
и
признателност, на 1 ноември
почитаме паметта на великите
си възрожденци, припомняме
делата и приноса им и търсим
нови посоки.
Честит празник!

Марияна Вълканова
IX б клас
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УЧИМ СЕ ДА БЪДЕМ
ТОЛЕРАНТНИ
 Представи си училище, в което
цари атмосфера на
разбирателство и
взаимопомощ.
 Представи си един клас, в
който ученици се обучават:
 да бъдат състрадателни,
 да вдъхват доверие и кураж
на всеки, който се подготвя
за предизвикателствата на
бъдещето.

ТОВА Е НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

 Училище, в което ученици,
преподаватели и родители се
учат заедно да насърчават
развитието на индивидуалните
способности и таланти на
всеки отделен човек,
независимо от различията
помежду им.
 Училище, което е
предизвикателство за мисълта
и възприятията, даващо уроци
по толерантност и морални
ценности.

Едно училище за всички!

Учениците от VIII в и VIII г
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Водоравно
6. Български книжовник, езиковед, учител и
общественик 1823-1900 г. 7. Родното място на
организатора на Първа българска легия (1862). 13.
Книжовник и висш духовник, автор на “Похвално слово
за
Евтимий
Търновски”.14.
Деец
на
националреволюционното движение с псевдоним Петър
Ванков. 15. Посочете от коя творба е цитатът: / Вий,
дето в покой и в палати стоите, / към нас приближете вий, славни, вий, сити! / Зърнете през нашто изгнило
плетище / и може би вам ще настръхнат космите!19.
Писателят драматург, основал първия български театър,
подложил на критика чуждопоклонничеството в пиесата
си „Криворазбраната цивилизация“. 21. Духовник,
първият български екзарх, обществен и политически
деец.22.
Деец
на
националноосвободителното
движение, хайдутин в четите на Бойчо Войвода, Жельо
Войвода, води дружина из Стара планина.23. Герой от
„Бай Ганю журналист“

1. Кой през 1824 г. с помощта на Антон Йованович, издава „Буквар с различни поучения“, или т.нар. „Рибен буквар“? 2.
Възрожденски патриоти и учители, събрали в сборници народни песни, пословици, гатанки и обичаи. 3. Кой прави първия
препис (1765) на Паисиевата история? 4. Една от първите отпечатани книги на Петко Славейков /1852г./.5. Българин, издействал
разрешение от султана за изграждане на българска черква в Цариград (наречена “Св. Стефан”), която след това играла важна
роля в църковно-националната борба на българския народ.8. Авторът на "Под игото". 9. Национален герой, революционер, поет
и публицист, оставил след себе си великите стихотворения „Майце си“, „Към брата си“, „На прощаване“ и др. 10. Основател и
главен дарител на първото българско светско взаимно училище. 11. Димитър Николов Асенов е един от най-значимите български
войводи. Кое е по-известното му име?12. Прочут хайдутин и войвода от гр. Сливен. Участник националноосвободителното
движение от 1858 г.16. Довършете цитата: / Тоз, който падне в бой за свобода,.... 17. Творецът, създал текстовете на найобичаните песни, които пеем и днес: „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“. 18. Кой епископ през 10-ти век
пише: „Голи са народите без книги, немощни да се борят без оръжие с противника на нашите души.“ 20. Български поет, писател,
енциклопедист, журналист и етнограф, който участва в националреволюционното движение като член и председател на
Българския революционен централен комитет в Букурещ, Румъния в началото на 70-те години на 19 век.

Будителите на моя роден край
Радой Ралин е псевдоним на Димитър Стефанов
Стоянов, който е български писател, поет, сатирик,
дисидент, известен с творчество, изтъкващо ценностите на
свободата.
Роден е в град Сливен на 23 април 1922 г. Правнук е на Таньо
Стоянов, който е сподвижник на Васил Левски и приятел на Стефан
Караджа.
През 1931 г. излиза първото му стихотворение в детския
вестник „Изгрев“, а първите му хумористични стихотворения
и анекдоти са публикувани през 1939 – 1940 г. във вестник „Бургаски
фар“.

Радой Ралин възражда нетрадиционните за
българската сатира кратки жанрови форми –
(апострофа, афоризма, сатиричната парабола) и разширява
жанровата
територия
на
съвременната
сатира,
вътрешновидовото богатство с уникалните си думихибриди.
Носител на орден „Червено знаме на труда“ (1973)
Става заслужил деятел на културата през 1980г.
Носител на орден „Георги Димитров“ (1983)
През 2003 г. е удостоен с Национална литературна
награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“, връчвана
от Община
Пазарджик за
цялостно
литературно
творчество и принос в областта на хумора и сатирата.

(1923-2004)
"Историята има цена само тогава,
когато престане да бъде злопаметна."
"Добре,

че страданието е лично, иначе
властниците ще го възложат на подчинените
си срещу скромно служебно възнаграждение."

"Ако народът не може да бъде
целокупен, лесно ще стане изцяло
СТРАНИЦА 7
купен!"
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Честит празник, български учители!
Поклон пред делото на книжовниците,
борците за национално освобождение,
съхранили през вековете духовните
ценности на нацията.

Здравейте , приятели на Клуб „Млад журналист“ ! С огромно желание ви представяме първи брой на „Вестникът“ за
учебната 2021-2022 г. Приятни мигове от екипа ни: Ивана Стоянова, Валери Николов, Кристиян Стойков, Ростислав Георгиев,
Румяна Николова, Константин Каракачанов, Марияна Вълканова, Виктория Иванова, Георги Хр. Георгиев, Светослава
Славчева, Петър Стоянов, Мирослав Атанасов, Дилара Ямак , Йордан Емилов, Хюсеин Алипашов - ученици от 9 клас и
ръководител г-жа Мария Грамова.
Очакваме вашите предложения на редакционната ни поща pght.vest@abv.bg !
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