


  

Костадин СТАВРЕВ, директор на  

                      ОУ „Пенчо Славейков" 

ДОСТОЙНО ЗА 

УВАЖЕНИЕ 

СЪБИТИЕ 

 
      Деветдесет години Основно училище „Пенчо Петков Славейков".  
Деветдесет години огнище на родолюбие, просвета и култура. Това е дълъг 
период, в който са взели участие много известни и никому неизвестни 
педагози, оставили дълбока диря след себе си. Ние, днешните учители, с 
гордост заявяваме, че техният просветителски дух е жив и ще продължава да 
живее. 

Годините минават. Времето постепенно заличава преживявания, срещи, 
образи, но остават спомените, първите трепети в първото родно училище. 
Всяка година дворът на училището се изпълва с радостните лица на 
учениците. От тук започва творческият житейски път на всяко дете от 
района. Започва с първата изстрадана победа над точките и чертичките, 
когато с прехапани устни старателно изписва думите "мама" и "мир", 
започва с вълнението, с което произнася „Аз съм българче"! За първи път 
малкото дете осъзнава силата и величието на своя народ, вслушвайки се в 
звънливите детски гласове, които пеят „Върви, народе възродени". 

И сега, когато честваме 90-годишнината на Основно училище „Пенчо 
П.Славейков", ние отново се връщаме при извора на  възрожденските 
традиции, които поколенията обогатяваха и развиваха, за да може днес всеки 
учител и ученик, минал от тук, да каже с гордост: „И аз съм негов 
възпитаник". 

Сред стотиците учители, свързали съдбата си с училището, в историята 
винаги ще останат и ще се помнят имената на първата учителка Цветана 
Тонджарова и на първия директор Драган Мавродиев. 

Сега, когато честваме 90-годишнината от основаването на училището, 
ние, днешните учители, служители и ученици, имаме самочувствието на 
продължители на традициите на своите предшественици. Но заедно с това, 
учителският колектив винаги е търсел новостите в учебно -
възпитателната работа. Доказателство е въвеждането на ранно чуждо 
езиково обучение от миналата година, Включването на училището в 
Програмата „Стъпка по Стъпка" - от тази учебна година. 

Днес с чувство на удовлетворение можем да отбележим, че ОУ 
„П.П.Славейков" през своите 90 години израстна и се утвърди като 
авторитетно учебно заведение в града. Добрата материално-техническа 
база, голямото професионално майсторство, постоянният стремеж към нови 
творчески висоти и любовта към децата са гаранция за превръщане на 
училището в едно огнище, в ковачница на образовани, възпитани, 
интелигентни, добре подготвени млади хора. 



ПАМЕТНИ ДАТИ 
 

1909 г. - Открит е първият 
прогимназиален клас към началното 
училище „Св. Климент Охридски". 
1929 г. - Открита е новата сграда на 
прогимназията (днес там се намира новата 
поликлиника) 

1954 г. - Прогимназията се влива в състава на 
Единното политехническо училище. 
1963 г. - Отделяне от Единното 
политехническо училище като Основно училище 
„Иван Вазов". 
1967 г. - Училището получава за свой патрон 
името на големия български поет и културен 
деец Пенчо Петков Славейков. 
1973 г. - Открита е новата 24-класна 
сграда на училището, в която то се 
помещава и досега. 
1985 г. -Тържествено е отбелязана 75-
годишнината от създаването на 
училището. 
1998 г. - Въведено е ранно чуждоезиково 
обучение за учениците от първи клас. 
1999 г. - Две паралелки първи клас 
започват обучение по програмата 
„Стъпка по стъпка". 



МИНАЛОТО 

Исторически данни, 

бивши учители и възпитаници 

 



ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

Делчо Ангелов, директор 
на началното училище и 

на прогимназията - 
от 1909 г. до 1921 г. 

Драган Мавродиев, 
изпълнява длъжността 

от 1910 до 1911 г. 

  

 

Латъо Филипов 
от 1921 до 1944 г. 

Руси Иванов 
от 1944 до 1953 г. 

Тома Томов от 
1953 до 1954 г. 

  

 

Деньо Боев от 
1954 до 1960 г. 

Катя Катеринска 
от 1960 до 1963 г. 

Въльо Тенчев 
от 1963 до 1980 г. 
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Делчо Делчев 
от 1980 до 1987 г. 

Пенка Милчева 
от 1987 до 1993 г. 

Кирил Русев от 
1993 до 1996 г. 

 

Учителският колектив на прогимназията през 1914 г.  

                                                                                     7 

 

 



ПЪРВИТЕ 

ГОДИНИ 

НА 

ПРОГИМНАЗИЯТА 

 

Правени са няколко опита за откриване на първи 
прогимназиален клас към Каменишкото основно училище „Св. 
Климент Охридски" . Първият път това става през учебната 
1898 /1899 година. Прогимназиалният клас бил наричан шесто 
отделение. Просъществувал е от 1 септември до 18 октомври 
1898 г. Закриват го, защото учениците са само пет. 
През учебната 1900/1901 г. отново се открива 
прогимназиален клас /сега пети/. За учител от Мини -
стерството на образованието е назначен учителят Марко 
Серафимов от Дебърско /Македония/, завършил педагогическо 
училище. Не се записват достатъчно деца и прогимназиалният 
клас отново е закрит. Безуспешни са опитите за откриване на 
прогимназия и през 1906 г., и през 1908 година. 
Лелеяната мечта се сбъдва през учебната 1909/1910 година. 
Началното училище „Св. Климент Охридски", чийто директор 
тогава е Делчо Ангелов, отваря гостоприемно врати, за да 
приюти заедно с отделенците и орляка на щастливите 
първокласници /днешните петокласници/. Тяхна учителка е  
Цветана К. Тонджарова, родом от град Хасково. Между 
учениците на първия прогимназиален клас са и бъдещите 
учители Латьо Филипов, Руси Иванов, Янко Господинов и 
Владо Вълчев. Следващата година прогимназиалните класове 
стават два и идва новият учител Драган Мавродиев , 
изпълняващ длъжността директор на прогимназията. 
Класовете учат в изоставената къща на турския бей и в  
сградата на началното училище. 
По време на Балканската война началното училище е 
затворено от 17 септември 1912 г. до 20 февруари 1913 г. 
Училищната сграда е използвана за болница. Учат само

 



прогимназиалните класове. 
На 27 март 1922 година училището е посетено от Цар Борис Трети и 
двете му сестри. 

През 1921 г. Латьо Филипов е първият титулярен директор на 
прогимназията. 
Началното училище и старата турска къща стават тесни. Между 
учителите и местните първенци се повежда спор за мястото, където 
да се построи новата прогимназия. Директорът обикаля къщите 
и събира подписи. Учителите надделяват, след като извикват на 
собствени разноски, анкетна комисия от София. 

През април 1928 г. става голямото Чирпанско земетресение. 
Разрушени са много сгради. Началното училище също е 
значително пострадало. Децата, обаче, не са наранени, защото са 
във ваканция. През същата 1928 година започва строежът на новата 
прогимназия, който завършва през лятото на 1929 г. Построена е от 
фонд „Депозе" - Дирекция за подпомагане пострадалите лица и 
области от земетресението. През месец септември прогимназията 
се отделя от началното училище и се настанява в новата постройка. 
Учебната 1929/1930 г. започва в сградата, която се намирала на север 
от железопътната линия София - Свиленград и на изток от шосето 
Стара Загора - Хасково. Оградата е жив плет от 4000 черници. 
Северната страна е оградена със седемдесет тополи. 
Ентусиастът директор донася от Карлово борчета, които до 
скоро шумяха край бившия Пионерски дом. /б.р. днес на това 
място се издигат трите блока на недовършената поликлиника/. 
Тъй като началното училище тогава разполага само с пет класни 
стаи, а отделенията са седем, две от тях отиват в  новата сграда на 
прогимназията: I „б" отделение с учителка Цветана Терзиева и II 
„б" отделение с учителка Савка Господинова. 
Новото училище има 6 учебни стаи, учителска стая, кабинет и 
помещение за помагала. Учебната година започва на 1 септември и 
завършва през месец юни. В края на годината учениците от III клас 
/днешния VII кл. / полагат изпити: писмен - по български език, и 
устен - по български език, аритметика, история, география, химия и 
физика. Обучението е задължително до навършването на 15 години. 

Йорданка АВРАМОВА, бивша учителка в ОУ 
„Пенчо Славейков" 



 

Първият Ш-ти прогимназиален клас на училище „Климент Охридски" - с. Раковски, с учител Драган Мавродиев - 1911 г. 



 

Иван Русев Иванов е роден на 25 август 1928 г. в село 
Раковски, сега Димитровград. Първоначалното си 
образование завършва в училище „Св. Климент Охридски", 
а прогимназия - В училище „Цар Борис Трети", сега ОУ 
„Пенчо Славейков". Първенец на първия випуск на 
гимназия „Иван Вазов" в града ни. 

Завършил е българска филология в Софийския 
увиверситет, след което е журналист в първата 
редколегия на общинския вестник, тогава носещ името 
„Строим Димитровград". Директор е на 
Димитровградския театър от 1955 г. до 1964 г., а две 
години след това е директор на Хасковския театър. После 
става началник на управление „Театри" в Министерството 
на културата, а от 1968 до 1988 г. е главен драматург на 
театър „София". Следващите две години е драматург на 
Смолянския театър. 

Специализирал е в Института по история на 
изкуствата към Московската академия на науките. 

БАЩА МИ - УЧИТЕЛЯТ РУСИ ИВАНОВ 

В стаята ми, в рамка, има голяма снимка. Към нея хвърлям взор всяка утрин. Пред 
мен са двама тридесетгодишни мъже: красиви, елегантни, излъчбащи физическа и 
духовна мощ. Двама някогашни учители от село Раковски, двама верни другари: баща 
ми и Владо Вълчев. 

Годините като кехлибарени зърна на броеница се изнизаха. Моят живот е по-дълъг 
от дните на баща ми. А пред мен той стои като жив, струва ми се, че все повече го 
обиквам и което е по-важно, по-дълбоко вниквам в душевния мир на селския учител Руси 
Иванов. Живя по-малко от 69 години. Роден е на 16 коли 1897 година, а почина на 24 
януари 1966 г. Пето, най-малкото дете на раковчанския градинар Иван Тодоров. 

Дядо ми на младини, преди да фалира, е имал кръчма. Тя изпълнявала ролята на 
„ляв" селски клуб. В началото на века в нея са правили събрания Димитър Благоев и 
Янко Сакъзов, Георги Кирков и хасковския социалдемократ Димитър Дамянов. Георги 
Иванов ми е разказвал как са се мъчили да разясняват"новото учение", как в речите им 
са се преплитали Христовия идеал за братство и справедливост с Ботевите стихове и 
с цитати от книгите на Карл Маркс и Карл Кауцки. Какво е достигало от посланието 
на „чучулигите" до слушателите им , можем само с мила усмивка да гадаем, но искрата 
припламва в двама от синовете на Иван Тодоров. По-големият - Георги Иванов отива да 
учи в Женева, става виден револкщионер, среща се с Ленин, Плеханов и Бухарин, а по-
малкият, Руси - народен учител с Възрожденски дух и поведение, и понеже е син на 
фалирал кръчмар - фанатечен въздържател. 

Руси Иванов завършва през 1912 година с първия випуск на новооткритата 
прогимназия в село Раковски. От този випуск са и Латю Филипов, Владо Вълчев и Яню 
Господинов - по-сетнешни учители в същото училище. 

Учи гимназия в Хасково. По това време учителства в  този град поетът Емануил 
Попдимитров, възпитаник на Женевския университет. Младите селски момчета при 
такъв учител изучават френски език и история, литература и география. Всеки има 
любим учител. Баща ми до последните си годиаи се гордееше, че учител му е бил 
видният поет. Стихосбирките на Попдимитров бяха на особена почит в нашето 
семейство. 

Почва Първата световна война и ученикът от последния клас става войник и 
подофицер на брега на Бяло море, а след края на войната отново сяда на ученическия 
чин. Колко чудати са понякога перипетиите на човешкия живот! 

От 1920 г. до 1922 г. учи в престижния за ония години Пловдивски учителски 
институт и с диплома № 561 от 5 юли 1922 година започва служебната му „кариера" 
на селски учител. 
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Явно, институтът е давал добра подготовка, утвърждавал е добродетели и 
разностранни интереси у питомниците си, когато ги е пращал с мисията на 
учители-просветители. 

Съдя най-напред по богатата библиотека на нашия дом. Колко разнообразни 
книги и списания имаше по нейните лавици! Разгръщам и сега оставените ми в 
„наследство" книги: "Произход на видовете" от Дарвин и до нея Библията, „Ад" на 
Данте и „Обществения договор" на Русо, първите издания на Лилиевите 
стихосбирки и пиесите на Пшибишевски, „Икономическото учение" на Кауцки и 
„Дон Кихот" на Сервантес, томовете на Толстой, Достоевски и Балзак и до тях 
съчинения на Асен Златаров, Т. Г. Влайков и руския емигрант Григорий Петров, 
„Пол и характер" на Вайнингер и брошурите на Плеханов и т. н., и т. н.... 

А колко разнообразни списания е получавал: лявата „Наковалня" на Бакалов и 
естетския „Златорог" на Вл. Василев,"Исторически преглед" и солидното 
философско списание на Димитър Михалчев, „Народна просвета" и „Релеф". 
Трупал бедният селски даскал книги и списания, отделял средства от оскъдната си 
учителска заплата, за да си създаде най-богатата частна библиотека в село 
Раковски. 
Надбюрото му в старата ни къща на улица „Иван Вазов"имаше три 
портрета: Ботев, Толстой и Асен Златаров. Те бяха неговите кумири. 

Целият му живот премина като учител и директор на прогимназията. Учеше на 
история и български език селските деца, купуваше със собствени средства на най-
бедните тетрадки и моливи, а в края на всяко лято уговаряше бащите на най-
будните ученици да ги изпратят да учат в гимназиите на Хасково и Пловдив. 
Неговите ученици са стотици, а може би и хиляди. Те станаха учители и агрономи, 
лекари и инженери и цял взвод професори - видни учени като Васил Гюзелев, Христо 
Христозов, Панчо Русев, Добри Добрев, Вълю Иванчев и други. 

Особена гордост за него беше признанието на световния учен-историк проф. 
Васил Гюзелев, че първи му е вдъхнал лкзбов към историческата наука неговият 
учител Руси Иванов. 

Учителите на село Раковски бяха ярки общественици. Читалище „Христо 
Ботев" беше техният втори дом. В битността на Руси Иванов изнасянето на 
сказки беше тъй важно, както уроците в училище. А привличането на големи 
учени като проф. Асен Златаров, Антон Страшимиров, генетика проф. Христо 
Даскалов, брата на Хр. Смирненски - Тома Измирлиев, Журналиста Делчо 
Василев за лектори - важно обществено задължение. Когато идваха трупи на 
пътуващи артисти да изнасят представление, нашият дом ставаше 
гостоприемен „хотел". Просветителството беше тъй важно за тази прослойка 
селски интелигенти, както учителството. 

Руси Иванов се изявяваше и като дописник на няколко вестника в Хасково и в 
София, а в „Градинарски вестник", редактиран от Камен Зидаров, поместваше и 
изследвания за зеленчукопроизводството в този край. 

Син  на   един  от  първите   градинари  в   Раковски,   негово  „хоби"   беше 
градинарската  дейност.   Отдаваше  много  време  и  сили  на  градинарското 
дружество в селото, обработваше собствена градина и беше член на Върховния 
градинарски съвет в София. Участваше редовно в неговите конгреси. 

Пиша тези редове - спомени за моя баща, селския учител, и зная, че със 
същата убеденост бих могъл да напиша и за другите негови колеги от онова 
време. Владо Вълчев беше повече от 20 години неплатен председател на 
читалище „Христо Ботев". Селски просветители бяха и Славчо Делчев, и Латю 
Филипов, и Мара Вълева, и Митьо Вълчанов. Да не говорим за първите учители, 
основоположниците на просветното дело в този край - дядо Койно Господинов и 
Делчо Ангелов. 

Мили селски даскали! Те достойно живяха в своето време, пренесли на 
плещите си идеализма на Възраждането и трепета на „чучулигите", мечтаещи 
светли бъднини за всички. Дано историята не ги забрави... 

....Завършвам тези редове, а от стената ме гледат млади, елегантни и 
красиви Владо Вълчев и моят баща - селският учител, историкът Руси Иванов... 

5.ІV. 2000 г. Иван РУСЕВ - театровед, 

София бивш ученик на прогимназията 
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Професор д-р Христо Христозов е роден на 21 
януари 1923 г. в Хасково, но през 1929 г. семейството 
му се премества в село Раковски. Тук той учи в 
основното училище, днес ОУ „Пенчо Славейков", 

Докторът на медицинските науки и професор по 
психиатрия и медицинска психология Христо 
Христозов е бил ректор на Висшия медицински 
институт при Медицинска академия - София, 
директор на Научния институт по неврология, 
психиатрия и неврохирургия при МА и директор на 
Националната програма за комплексно изследване на 
човека и неговия мозък, както и ръководител на 
Катедрата по психология при Медицинска академия -
София. Член е на Клуба на писателите лекари при 
СБП. Научното му и литературно творчество 
наброява повече от 600 заглавия, много от които -
публикувани в чужбина, и обхваща областите: 
психиатрия, медицинска психология, музикална 
психология, философия, художествена литература. 

СЕЛО РАКОВСКИ 

... И така, училището започна. Не с тетрадки и моливи - тогава бяха бедни 
години, а с черни плочи и калеми. Чертички, ченгелчета, колелца, накрая и букви. 
Веднъж учителката донесе и часовник. Въртя стрелките му насам-нататък, за 
да ни сроди с великата тайна на времето и как да го измерваме. Трябва да 
призная, че трудно ми вървеше. Не чувах добре. Като малък съм прекарал 
скарлатина, това научих тогава, и слухът ми беше засегнат. Макар да бях 
сложен на първата редица на чиновете и да се напрягах, не винаги можех да 
доловя всичко, казано от учителя. 

Помня дори такъв случай: по време на междучасие останах в класната стая 
и с радостта, че съм свободен и сам, се въртях по средата, гледайки към тавана 
и крещейки нещо. Учителят влязъл, аз не съм забелязал, че и всички ученици са 
по чиновете. Колко време съм им правил "представление" не знам, но когато 
наведох поглед и видях втренчения в мен учител, изпитах срам и желание да 
потъна някъде. Навярно в бележката на учителя е имало благосклонност, 
защото не бях наказан. Това помогна в следващите седмици да надживея срама 
си. Но в същото време ме отделяше от останалите деца. 

Веднъж в седмицата проверяваха дали сме си мили краката. Събувахме един 
крак, този, който бяхме мили поради някаква странна неохота за хигиената -
тя се осъществяваше в дървеното корито с целия неприятен ритуал около 
него. Но веднъж ни казаха да покажем и двата си крака. 

Получих мигновено "страшни болки в корема" и помолих да изляза. Изтичах 
до къщи, която беше наблизо, и като се върнах скоро, показах и двата си измити 
крака. Учителката разсеяно прие "редовността" ми, но и сега си мисля, че тя 
проникновено разбираше всичко... 

...После дойдоха първите и следващите крачки в училището. Отначало това 
беше разкритието на този нов свят на грамотността, който стоеше солидно 
заклещен в буквите и поразяваше със своята окончателност. Селският жаргон 
беше разчупен, защото в него се втурнаха нови, изискани думи, които са били 
създадени от недосегаеми същества, наречени писатели. Те бяха някак си 
далечни, идеални, призрачни видения и в същото време близки със страданията 
и възторга си. Неочаквано разкритие за мен беше, че моят татко пише. Не 
можех да повярвам, че така, както другите от страниците на читанките. 
Майка ни категорично му ограничаваше достъпа до писателската слава. 
Казваше, че много преживява и това можело да го погуби. Със здравия си 
майчински инстинкт, а тя и за него се вълнуваше, както за рожба, тя вярваше, 
че трябва да се държим за земята, за да можем да отвоюваме хляба за себе си. 
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Може би е имала право, а може би просто "погубваше един талант". Зад външната 
си сдържаност всъщност самата тя криеше толкова крехка чувствителност, че 
нямаше театрално представление, на което скришом да не плачеше. 

Мисълта ме повлече напред. Толкова много неща има да се кажат. Ще ми стигне ли 
търпението, за да бъда последователен? Почти щях да пропусна най-голямото 
събитие в тази първа квартира - раждането на третия брат Николай в 1931 
година. Откровено казано, по-малко съм го запомнил, отколкото раждането на 
втория брат. Може би, защото бях претръпнал от първото „отнемане", второто 
беше вече само копие на оригинална фотография. А и този втори рожден ден 
съвпадна с Коледа. За да ме отвлекат от това събитие още отрано ме облякоха хубаво 
и пуснаха с другарчета да коледувам. А това беше чудна магия. Спираме поред пред 
затрупаните от сняг порти, пеем „Станинине, Господине, дошли сме ти благи гости... 
Колкото клончета по дървото..." Стереотипни, но красиви пожелания за щастие, 
стопанката радостно излизаше и ни пускаше в торбичките или ръцете орехи, ошав, 
питки, варени яйца. А след това, на поляната, всеки преглежда в торбичката си какво 
е получил и започваха нескончаеми игри за няколко дни. Правехме дупки до стената 
на някой стобор, отдалечавахме се на няколко метра и хвърляхме към дупките 
шепа орехи. Съперникът казва „чифт" или „тек", ние хвърляме и броим колко ореха 
са влезли в дупката. Ако е познал, взема орехите, ако не, дава ни от своите още 
толкова. След това се сменяме и така нататък. 

По това време прекараха първия телефон в селото. Учителката ни заведе до 
общинското управление да го видим. Спомням си как завъртя ръчката му, нещо 
пропука и тя подаде слушалката на мен. Смутих се, но я поех. Като я поставих на 
ухото си както се казва „не повярвах на ушите си". Пукащата мембрана излъчваше 
човешки глас, който питаше „чува ли се". Така се бях стъписал, не знаех какво да 
правя. Учителката ме побутна по рамото - „кажи, че го чуваш". Казах с притеснен 
глас и така завърши първия ми телефонен разговор. Това беше само мигновеното 
начално опознаване на една Вселена, чиито размери след това щяха да се разширят 
колосално, до нескончаемите български разговори. 

Това почти метафорично навлизане в света на новата техника, толкова скромна, 
почти срамежлива още която по-нататък щеше да отнеме спокойствието ни, беше 
едва ли не само куриоз. Душите ни живееха с вековните традиции. И какво по-вечно от 
играта на „челик". Хората от моето поколение я помнят много добре, а на младите 
трябва да се разкаже. 

Челикът беше едно парче дърво, което е косо и подрязано от двете си страни. 
Като лежи на земята краищата му така стърчат, че като се удря рязко отгоре 
челикът подскача, удря се отново във въздуха и хвърчи надалеч. Измерва се 
далечината, до която играчът може да изпрати челика и по нея се съди предимството 
или победата. Играеше се до премаляване. А и имаше широки поляни, простор, 
колкото искаш. Случваше се и челикът да чукне някого по главата, трябваше да се 
внимава. 

Изглежда, че намаленият ми слух ми е попречил да се изявя в първите две години на 
училището - първо и второ отделение, и нашите се примириха с перспективата да 
бъда посредствен ученик. И когато завърших трето отделение и учителят Владо 
Вълчев обяви, че аз съм най-силният ученик (простете суетата ми, но това беше 
така!), баща ми учудено възкликна: „Владо, ние сме приятели, ти да не би заради 
това..." Учителят успокои баща ми, че е казал самата истина и че не е имал досега 
такъв ученик. Може би това е почти урок по нравственост, едва ли не непонятен за 
днешния човек. Какво значи това - баща ми и майка ми не са се интересували как се 
уча през годината и макар да са дружа ли с учителя, не са го запитали нито веднъж 
как се уча. Нямало е и „родителско-учителски срещи", които в наше време се 
превръщат понякога в средство за натиск върху учителя. А тогавашният морал не е 
могъл въобще да допусне, дори мислено, такова нещо... 

Из автобиографичната книга „Моят живот" 
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Николай Христозов е роден на 6 януари 1931 г . бс .  
Раковски, сега квартал на Димитровград. Завършва 
основното си образование в родното си село. Възпитаник 
е на училището, чийто продължител е ОУ „Пенчо 
Славейков". 

Поетични книги: „Първи песни" - 1958 г., „Бдение"- 1969 
г., „Третата планета" - 1971 г., „Ранено мълчание" - 1975 г„ 
„Битка за мигове" - 1976 г„ „Сняг в гнездото" - 1981 г., „Черна 
кутия" - 1988 г., „Вик в есента" - 1997 г. Документална проза: 
„По дирята на безследно изчезналите" - 1972 г. /следват още 
пет издания/, „Гарнизонното стрелбище" - 1983 г. и 1987 г., 
„Земя без въздух" - 1989 г. и др. Публицистика: „Границите 
на оптимизма" - 1978 г. Има осем издадени книги в 
чужбина. Негови творби са преведени на немски, руски, 
френски, унгарски, полски и др. Самият той превежда - 
„Сто сонета за любовта", Пабло Неруда - 1979 г. и 1994 г., 
„Избрани 
стихотворения", Кайсън Кулиев -1969 г., подготвя преводна 

книга стихове на Набоков. Член е на Съюза на българските писатели, чийто първи заместник-
председател е бил. 

Носител на националната литературна награда „Пеньо Пенев" - 1976 г. 

ЛЮБОВ, КОЯТО НЕВИДИМО БДИ
 

Край родното ми село минаваше голяма река. Помня сенчестия бряг, поляните 
с топла трева, върбите с провесени клони и твърди листа, които се чупят под 
пръстите, но не се превиват. А над реката - мост от обли пръти, наредени 
напречно върху дебели подпорни греди. И в подскачаща по моста каруца - аз, 
вцепенен от ужас, гледам как колелата разместват скърцащите пръти, как конят ги 
опипва с копито, преди да стъпи на твърдо. А долу, дълбока и страшна, в коварно 
безмълвие се носи голямата вода. Този страшен мост с подвижни пръти и тъмната 
бездна, която ме теглеше надолу, се преселиха и в сънищата ми – чак  досега. 

Това беше светът, който видях за първи път. 
Постепенно откривах в него и други неща, също единствени под небето: 

каменната хлебарница със светеща жарава в пещта, старата гара с жълта стена, на 
която две черни чукчета удряха една също такава черна камбанка. А зад гарата - 
селската гостилница и сергийката с бонбони и семки на арменеца Его, дребен и 
сбръчкан, с винаги уплашени очи. И досега чувам неговото умоляващо „Тук съм!", 
като че ли беше възможно да не го забележим на този пуст площад, където той си 
оставаше почти единствената жива душа през целия ден. 

Най-високо в моя детски свят стърчеше водната кула, жълта, 
многоъгълна, с остър покрив. Допирах ухо до грапавата стена и чувах вътре глухо 
бучене на вода. 

Въображението ми рисуваше там тъмно езеро с ридаещи вълни и плискани от тях 
странни водни създания. 

В този свят се заредиха дните ми, препълнени, преливащи един в друг. Трудно 
ми е да ги разположа във времето: в годините, в месеците. Сякаш това беше един 
единствен, безкраен летен ден с топла земя и ласкав въздух, с пътуващо небе и 
неизтощимо слънце... 

И неочаквано се случи нещо. което сложи край на всичко. 
Не помня първия си училищен ден. Мога само да си представя как съм 

изглеждал тогава. Просто са ме извадили от сладкия унес на игрите при пълно 
нежелание от моя страна. Виждали ли сте как неохотно се изтръгва пчела? 
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потопена в медоносния прашец на цвете? Точно така са ме изтръгнали от 
упоителното детство. А може би съм приличал на онези полски паяци, които 
восъчните топчици на децата коварно измъкваха от топлото дъно на подземния 
им дом? 

Попаднах в нов свят. Бях същество, изгубило равновесие, отчаяно търсещо опорите 
на новата възраст. Видях се седнал на ученически чин в широка стая с три прозореца. 
Бяхме двайсетина деца: Делчо, Лозка, Марийка, Руска... И Жечка, разбира се, с която 
седяхме на един чин, тихото момиченце с топли кафяви очи, с шепнеш, глас, сякаш 
доверяваше свои тайни. Жечка, която не е вече на този свят... 

Аз не зная какво би станало с мене, ако я нямаше в живота ми моята първа учителка 
Мара Вълева Тончева. 

При спомена за нея усещам как думите сами се понасят към белия лист. Сърцето 
ми е разтворено докрай, за да избликне оттам недокосната от времето светлина. 
Мъча се да дам название на онова, с което тя, моята първа учителка, повдигна 
сърцето ми, отърси го от детските страхове и му посочи висина за цял живот. 

Струва ми се, че намирам истинските думи: любов, която невидимо бди. 
Не помня как съм се учил да пиша буквите, да броя, да чета. Нямам спомен за 

нито един учебник или тетрадка, за нито едно класно или домашно упражнение. 
Но в замяна на това, както нищо друго на света, е жива пред мене усмивката на моята 
учителка. Усмивка, която се излъчваше от цялото й лице. Тя беше млада жена, с 
чисти и благородни черти. Движенията на ръцете й бяха невидими, което означава, че 
са били естествени. Не съм я запомнил зла или нервна. И сигурно никога не е била 
такава, защото подобно нещо непременно би се запомнило. Гласът й беше сдържан 
и тих, от онези гласове, които, забелязал съм, не могат да крещят. Просто 
природата ги е създала такива. 

Пред нея можех да казвам само истината и нищо друго. Защото тя ми вярваше. 
Сега си мисля, че именно затова е могла да докосне не пробудените кълнове, заложени 
в мен от тайнството на живота, да им даде живителна топлина. Само това - топлина. 
Но то е всичко. 

Не си спомням нейни наставления за честност или приятелство, за любов към 
книгите или за уважение към родителите. А именно, към това ме е насочвала по 
някакъв свой, достъпен само на нея начин. Той не може да бъде разгадан, така, както 
не могат да се обяснят приливите на оная преданост, която не иска нищо в ответ и 
която е жива само защото е незабележима. 

Трябваше да минат много години, за да се срещнем отново. 
Беше пролетен ден; седяхме в нейния дом, в тиха и сенчеста стая. И в своята 

старост тя беше красива. С трепет откривах под потъмнялата, оплетена от 
бръчки кожа на лицето й онова младо сияние, което така ласкаво озаряваше детските 
ми дни. И гласът й беше същият, може би малко по-глух и самотен, но все пак 
нейният глас. Само оная усмивка я нямаше. Времето я беше изсушило. В замяна на 
това цялата й доброта, пощадена от годините, се беше събрала в очите. И тя отново 
обгръщаше и издигаше някогашното дете, подпряло сега побеляла глава над 
блуждаещия дим на кафето. 

Тя говореше - и всяка нейна дума идваше от вълшебния свят на детството: 
- Разбира се, че те помня... Заставаше в ъгъла на училищния двор и гледаше 

как децата играят, личи, че ти се играе, а стоиш там, настрана. От какво ли 
те е било страх? 

Не питаше мене. Споменът сам питаше себе си. 
- Животът изтече... 
Каза тези думи след дълга пауза, каза ги, без да въздъхне, с невидими сълзи в очите. 

И аз откривах, че тя, както никой друг, умее и да страда незабележимо. 
Прегърнахме се на раздяла. Нейното смалено и слабо тяло се изгуби В моята 

прегръдка, челото й потърси моето рамо и притихна там за миг може би, но миг, в 
който се побра цял един живот. 

Бях деветгодишен, когато напуснах моето село. 
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Мъката по родното място, от което бях несправедливо откъснат, се оказа 
непосилна за детското ми сърце. Едва по-късно, когато ме връхлетя първата любов, 
открих, че това са чувства от един извор, равни по страст и болка... 

Животът постоянно ни разделяше. Годините сипеха над родния ми край мъгла и 
забрава, а житейските пътища непрекъснато ме отдалечаваха от него. 

Докато най-после, в късното пладне на живота, завинаги се завръщам при него. 
И виждам - под асфалтовата броня на днешния град, на дъното на прозрачно 

езеро лежи и първият ми спомен за света: сгрени от лятно слънце улици, сребърна 
река и златна гора, потънали в мълчание поляни, двор със сенчеста ябълка, а под 
клоните й в кълбо от сияние - майка ми, тъжна и красива, до нея, внимателно 
загледана в мене, моята първа учителка... 

Видение от един потънал свят, лъч от една угаснала Вселена. 

Николай  Христозов 
 
 

БИВШИ УЧИТЕЛИ 
 

 

 

Тянка Рискова 

 

Анка Томова 

 

Олга Ангелова 

  

 

Ташка Коджабашева Желка Гочева Йорданка Кабатова 
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Професор д-р Васил Гюзелев, член-кореспондент на 
Българската академия на науките, е роден на 19 
октомври 1936 г. в село Раковски, сега Димитровград. 
Първоначалното си образование / 1943-1947 г./ получава 
в основно училище „Св. Климент Охридски", а 
прогимназиалното - в училището, чийто 
продължител днес е ОУ „Пенчо Славейков". Завършва 
история в Софийския университет и известно време 
работи като уредник на музея в Димитровград.  

Днес той е професор по средновековна история на 
България в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски". Специализирал е византология и гръцка 
палеография във Виенския университет, латинска 
палеография в Будапеща, медиавистика и латинска 
палеография в Генуезкия университет и др. Чел е 
лекции в Московския университет „Михаил 
Ломоносов", В университетите в Кьолн и Мктхен, в 
Лайпцигския университет и др. През различните 
години от 1976 г. досега е бил ръководител на катедра 

по  „История   на  България"  в   СУ   „СВ.   Климент 
Охридски", ръководител на секцията по средновековна история на България в Института 
за история при БАН, директор на Националния исторически музей, на Българския научно-
изследователски институт в Австрия, ръководител на катедра по Стара и Средновековна 
обща история в СУ. 

Двукратно е номиниран за член на Подкомисията за исторически науки към Висшата 
атестационна комисия и е бил член на Президиума на Висшата атестационна комисия.  
Научните изследвания на Васил Гюзелев са В областта на средновековната история на 
България и Европа в периода IV - XV век. Автор е на 35 книги Върху тази проблематика и 
на повече от 200 студии, статии, рецензии, публикувани у нас и в чужбина - Германия, САЩ, 
Япония, Русия, Италия, Австрия, Индия, Мексико, Испания и др. Член е на различни 
научни общества у нас и в чужбина. 

УЧИЛИЩЕТО ОСТАВИ 
ТРАЙНА СЛЕДА У МЕН 

- Професор Гюзелев, училището, в което Вие сте направили първите си 
стъпки, днес навършва 90 години. Какво е оставило то у Вас и какво все още  
си спомняте от своите първи ученически години? 

- В моя живот началното училище, където първата ми учителка беше Савка 
Господинова, и по-късно - прогимназията, играха много важна роля. Защото 
моите учители, освен че бяха изклкочително етични хора, се отличаваха и като  
действително добри преподаватели. Като  се започне от директора по онова 
време -Руси Иванов /Даскала Руси/ , който преподаваше по история и то така,  
сякаш сам беше участник в  събитията. До голяма степен той запали у мен  
лкзбовта към историята, като една дисциплина, на която в  последствие се  
посветих. 

Освен него имам и други учители, които трайно са оставили следа в моето 
съзнание: учителят по алгебра и геометрия Латю Филипов - един интересен 
човек, който се стремеше да научи дори най-слабите ученици на правилата на 
математиката, много взискателен и строг; спомням си много добре учителя по 
география - Яню Господинов, съпруг на Савка Господинова, Олга Ангелова и др. 
Всички те бяха строги, но се усещаше, че се отнасят към професията си с много 
отговорност и труд. И действително, всички, придобили основите на това 
образование, се реализираха сравнително добре в живота. 
- А от онова време датира ли някое приятелство, което надживя годините? 

- Естествено. И сега имам много приятели, добри приятели от онова време.  
Например Ванчо Делев, с който бяхме близки съседи и се познаваме от 4-5- 
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годишни, Иван Андонов, Диньо и много други. Някои вече не са между живите, но с 
останалите винаги, когато се срещнем си спомняме нашето училище. Да не 
говорим за Йорданка Шумкова /Аврамова/, която е съхранила много от 
историята и на селото, и на училището, за Дора Ташева, с която бяхме в  един 
клас. 

- Вашето поприще е историята. Днес битуват различни твърдения за това 
необходима ли е историята или не?  Някои я отричат, защото била 
твърде 
пристрастна за наука и всеки от своята камбанария тълкувал събитията, 
·т.е. няма обективност. Как Вие бихте насърчил сега младите, които искат  
да изучават история и да я направят своя професия?  

- Винаги в трудни периоди, когато обществото се намира в криза, а кризата у 
нас е не само икономическа, политическа и т.н., тя е преди всичко морална криза, 
·в такива периоди обикновено назряват нихилизмът, скептицизмът спрямо много 
неща в живота.  Последните години са пълни с толкова много събития, че  
очевидно някои хора се нуждаят, така да се каже, от подкрепата на историята, 
·за да оправдаят своите действия, да афишират тези действия като нещо ,  
·съдействащо за развитието на обществото.  

Аз съм историк, ако смятам и студентството си - вече 45 години. От 
дистанцията на това време мога да кажа за специалността, с която се 
занимавам - средновековна българска история и история на Европа до XV век - в 
нея няма нищо измислено. Всичко почива на фактите, на изворите, съхранени до 
нас. И тук идеологията, идейните схващания и пристрастия почти не играят 
роля. Обикновено се спекулира с близката история, защото това е необходимо -
да се оправдаят определени деяния в дадено време. Често се създава една 
представа, че историческото знание не е никакво сериозно знание, че то е 
колебливо, зависимо и т.н., Защото нещата трябва винаги да бъдат разглеждани 
от една дистанция във времето. Не случайно сериозните историци казват, че 
неща, които не са отдалечени от нас поне 70-100 години, не могат да бъдат 
обективно преценени. Никой не може да бъде обективен съдник на своето време 
и на времето, което е близко до самия него. Ако погледнем например събития в 
нашата история от преди около стотина години, ще видим, че много от онова, 
което е било смятано от тогавашните хора за неправилно, всъщност се оказва 
една положителна тенденция. 

Не трябва да се забравя още, че силите, които действуват в историята, 
процесите, които се развиват, винаги са предопределени от историческите 
обстоятелства. И тези обстоятелства не са зависими само от българския 
народ. Българската история дори в средновековието, да не говорим в по-ново 
време, в много отношения се е предопределяла от външни фактори, от 
желанието не на собствения ни народ, а от външни сили.  

И това в много случаи е съдбата на малките народи, като нашия. Те стават 
играчка в ръцете на по-големите. 

Аз няма да забравя преди доста години един разговор с тогавашния президент 
на Австрия, д-р Рудолф Киршлегер. През 1977 г. гостувахме с две изложби във 
Виена. Първата - тракийските съкровища, а втората, посветена на 1000 години 
българска иконопис. На приема, който даде президентът на Австрия, 
ръководителката на делегацията ни Людмила Живкова, която в такива случаи 
винаги говореше доста ентусиазирано, каза, че ние /имаше предвид България и 
Австрия/ макар да сме малки държави можем да играем изклкзчително важна роля 
в човешката история. Тогава си спомням след тази възторжена реплика д-р 
Киршлегер само се усмихна и добави следното: „Аз съм съгласен с Вас, че малките 
народи могат да играят голяма роля, но според мен, ролята на малките държави 
е да не пречат на политиката на големите"... 

- Нека се върнем към празника на нашето училище, какво ще пожелаете на 
тези, които сега учат в него? 

- Училището да надживее тази годишнина и да стане поне на 900 години! На 
тези, които сега учат, пожелавам вяра, че все пак нещо може да се подобри в 
нашата държава. И още - да бъдат умерени оптимисти, разбирайки, че нещата не  
зависят само от нашия народ. 

Разговора води Иванка ДАНЕВА  
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Професор Панчо Русев, доктор на 
философските науки, е роден на 15 август 1922 г. в 
село Раковски, днес Димитровград, където завършва 
и основното си образование. Следва история и 
философия в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски". Бил е гимназиален учител и уредник на 
музея в Димитровград. 

През 1960 година става научен сътрудник в 
Института по философия към Българската 
академия на науките. Специализирал е в 
Хумболтовия университет - Берлин и в 
ун ивер ситетите  в  Лайпциг  и  Йена ,  
стипендиант е на фондацията „Фр. Еберт" в 
университета „Албертина" - фрайбург и в 
Хайделбергския университет. Чел е поредица 
ле к ц и и к а т о  го с т ув а щ пр о ф есо р  в  
университета „ДЖ. Неру" в Делхи, Индия. 

Като историк на западно-европейската 
философия и на философската мисъл в България проф. Панчо Русев е автор на осем 
монографични изследвания и на повече от 200 студии и статии, част , от които са на 
немски, френски, руски, английски език. Главното му научно изследователско 
направление е философската антропология и развитието на теорията на познанието.  
Проф. Панчо Русев е участвувал в редица световни, балкански и наши - с международно 
участие - конгреси и форуми по философия. Преподавал е философия в Техническия 
университет в София и в Югозападния университет в Благоевград. Член е на 
Международното общество за диалектическа философия и на Интернационалното 
Хегелово общество. За цялостното си творчество в науката през 1997 г. проф. 
Панчо Русев е номиниран от Американския биографичен институт за 
интернационални изследвания с престижната титла „Мъж на годината - 1997". 

Професор д-р Въльо Иванчев е роден на 1 декември 
1925 г. в с. Раковски /Димитровград/. 
Първоначалното си образование завършва в 
основното училище „Св. Климент Охридски". Негова 
учителка е Йорданка Вл. Вълева. В 
прогимназиалните класове училището се премества 
в сградата между железопътната линия и шосето за 
Стара Загора, която по-късно става Пионерски дом. 
Директор по онова време е Латю Филипов, който 
преподава и по математика. Сред учителите на проф. 
Иванчев са Руси Иванов, Митко Вълчанов, Мара 
Щилянова, Янко Господинов. 

През 1939 г. става гимназист в Хасково. По-късно 
завършва Висшия медицински институт в Пловдив 
и като лекар работи в IV градска болница /терапевт/. 
След конкурс и 3-годишна специализация става 
невролог, завежда 

отделение и е окръжен невролог в Хасково. Защитава втора специалност - 
професионални заболявания и през 1977 г. е избран за доцент по неврология.  

През 1986 г. оглавява катедрата по неврология и неврохирургия във ВМИ - 
Стара Загора. Преподава на студентите и довършва хабилитационния си труд.  
След успешна защита е избран за професор. 

От 1993 г. проф. д-р Иванчев е пенсионер, но работи на свободен прием по  
няколко часа във II градска поликлиника - Пловдив. 



НЕКА ЛЮБОВТА 
ОБИТАВА 
ДОМОВЕТЕ И 
ДУШИТЕ! 

Най-възрастният възпитаник на 
училището сега безпорно е дядо Начо 
Петров. Той е роден на 31 януари /18 
януари по стар стил / 1900 г. В село  

Каяджик, което в последствие носи имената Каменц, Раковски и 
Димитровград. 

Целият му живот минава тук. Още помни първия си учител Делчо 
АнгелоВ, директора на Каменишката прогимназия Петър Сталев. 

Занимавал се е с градинарство, а един мандат - 1932 -1934 г. е бил 
кмет на селото. „Всеки месец давах отчет - спомня си Начо Петров - 
Докарах сонда в селото и на 10 места изкарахме вода. Това беше 
първото водоснабдяване на Раковски. Сега на новите управници 
искам да кажа, че трябва да работят не за някоя партия, а за народа. 
Защото е важна не само вярата, а и делата на човека, добрите дела." 

Начо Петров е пенсионер от 1964 година, но и днес, вече 100-
годишен, той се отличава със завидна свежест на паметта и 
жизненост. От своите двама сина и една дъщеря има четири внуци. 
Четири са и правнуците му. По случай своята годишнина той се 
обърна към тях и към всички димитровградчани със специално 
пожелание да работят и да се грижат за своя град и за своята 
духовност, защото: „Човекът - това е неговата душа, тялото е 
инструмент на душата" - споделя дълголетникът. По-нататък в 
обръщението се казва: 

„Обръщам се към синовете, внуците и правнуците на своите 
съселяни, раковчани. Спомням си вашите бащи и майки, с които съм 
живял и прекарал младостта си в много радости. На Вас - техните 
следовници, пожелавам Бог да Ви дарува с много, много здраве и 
щастие. Нека любовта обитава домовете и душите на вашите 
семейства. Защото гдето обитава любовта, там е доброто. 
Щастието и величието на човека да чувствува себе си нужен на 
обществото."  

И колективът на ОУ „Пенчо Славейков" пожелава на дядо Начо 
все така да обича живота и хората. 
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Днешният колектив на ОУ „Пенчо Славейков", директор - Костадин Ставрев, помощник-директори - 
Стефанка Василева, Тоска Стоилова и Мими Добрева. 



МИНАЛО И БЪДЕЩЕ - РЪКА ЗА РЪКА
 

Разговор с Делчо Делчев, бивш директор на училището, сега 
учител по химия 

- Господин Делчев, Вие сте бил директор на училището от 1980 до 1987 г. 
Бихте ли разказал за колегите по Ваше време, за някои важни събития в 
живота на училището? 

- Безспорно, най-важното събитие за училището през този период бе 
честването на неговата 75-годишнина, през април 1985 година. 

Седемдесет и пет години са един кратък миг от човешката история. Но в него 
се побират съдбите и младостта на стотици учители, които са работили в 
училището и са оставили частици от себе си в името на светлината и разума. В 
живота на хората няма друго нещо, равно на училището, което така властно да 
ни държи близо до себе си. Дори и след време, когато остават само спомените по 
него, те продължават да парят като живи въглени. 

Вече петнадесет години минаха от тогава, а в мен все още е пресен 
споменът за вълнението, ентусиазма и кипежа, които бяха обхванали учители, 
ученици, служители, обслужващ персонал. 

Организацията беше много добра, мобилизацията - пълна. Нямаше човек, без 
ангажименти. Извършена бе сериозна издирвателска и проучвателна дейност. 
Основно изискване беше всички мероприятия, посветени на юбилея, да са много добре 
подготвени. А те се провеждаха през цялата учебна година и бяха толкова много, 
че не е възможно да се изброят. Но в общи линии се свеждаха до издирване и срещи с 
бивши учители и ученици, вечери на таланта, самостоятелни изложби и 
концерти на ученици, множество спортни състезания в училището и с отбори 
от други училища, прегледи на художествената самодейност, на хигиената и 
материалната база, туристически прояви, разнообразни дейности на клубовете за 
„Естетическо възпитание" и „Техническо и научно творчество". Училището 
приличаше на пчелен кошер, в който всеки се трудеше съзнателно, отговорно и 
творчески изпълняваше своите задачи. 

В навечерието на юбилея проведохме т.нар. тържествен педагогически съвет, 
протекъл при особено висок градус на настроението и в присъствието на бившите 
ни колеги Олга Ангелова, Щерева, Вълчанова и Николова. 

Учителската колегия беше запозната и с историята, и с основните 
постижения на училището. Отчетено бе съревнованието и обявени 
многобройните награди. 

Венецът, върховният момент на честването беше юбилейният концерт в кино 
„Миньор". Участвуваха хор „Щастливо детство", в основата на който беше хорът 
на нашето училище, носител на сребърен медал от Републиканския фестивал на 
хоровото изкуство и ръководен от госпожа Златанова. Представи се битовата група 
с ученици от начален курс с ръководител г-жа Караджова. Чудесни бяха и 
индивидуалните изпълнения, изявата на групата за политически песни, вокална група 
„Романтика" от класа на г-жа Златанова, който спечели за първи път присъжданото 
звание „Славейковска паралелка", вокално-инструменталната група „Искри" с 
ръководител Кирил Русев, танцовия състав на училището. С особена гордост 
искам да отбележа настроението, което създаде в салона изклкзчително успешното 
участие на вокалната група на учителите с ръководител г-н Керемедчиев. 

За живота на ОУ „Пенчо Славейков" могат да се разказват още много неща. Това, 
което не бива да пропусна, обаче, е утвърждаването на училището като център за 
методическа дейност в общината, окръга и района на Института за 
усъвършенстване на учители - Стара Загора. Под ръководството на Научно-
изследователския институт по образованието, НИИ по сугестология - София, 
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ИУУ - Стара Загора и др. институции, се обогатяваше и усъвършенстваше 
творчеството на учителите, повишаваше се професионалното им 
майсторство. 

В резултат на активното участие в провежданите вътрешно-училищни и окръжни 
научно-практически конференции, колективът повишаваше своето педагогическо 
умение, разгръщаше творческите си сили. ОУ „Пенчо Славейков" беше базово по 
внедряване на новото учебно съдържание в I -IV кл. и V - VIII кл. на ЕСПУ и по 
приложение на примерната програма за училищно и професионално ориентиране. 

В продължение на 5 години в училището се експериментира внедряването на 
сугестопедичната система на обучение на д-р Лозанов. Клубът за ТНТМ, който 
обхващаше 95 % от учениците със своите 41 извънкласни форми, беше базов по 
направление „Направи си сам". Базовите учители от среден курс: Дамянова, Гочева, 
Ганчева, Коджабашева, Колева, Панчева, Тончев, Ставрева, Манева, Златанова, 
Павлова, Зиберова, Ценов, Дойчев и колегите от начален курс: М. Лозанова, Димова, 
А. Лозанова, Будинова, Ж. Гочева, М. Василева, Бонева, Кузева, Ив. Георгиева, 
Сапунджиева, Панева, Петрова щедро раздаваха своя богат опит, педагогическото си 
умение и знания на по-младите колеги не само в училището, но в общината, окръга и 
региона. 

Чести наши гости бяха автори на учебници, преподаватели от НИИ по 
образованието и по сугестология в София, от ИУУ - Ст. Загора. Основен път за 
повишаване квалификацията на учителите си оставаше самообразованието. 

Много полезни се оказаха договорите за съвместна работа и традиционните срещи 
с колективите на училищата „Иван Вазов" - гр. Сопот, „Н. Йорданова" - Асеновград, 
„Ат. Генчев" - Стара Загора. Точно тук в най-голяма степен се отприщваха идеите, 
творческите сили и изобретателността на колектива, а младежката част на 
колегията беше в стихията си. Дългогодишна дружба и приятелство свързваше 
нашето училище и с 16-то училище от Димитровград на бившия СССР. Обменните 
групи създаваха много вълнения и радостни преживявания, особено за учениците. 

Изклкочително високи постижения имаха славейковци в областта на спорта. Нашите 
отбори по хандбал, баскетбол, лека атлетика, волейбол и футбол, ръководени от 
колегите Филев, Вълчев, Н. Стефанова, Вълчева бяха неизменни общински и окръжни 
първенци. 

А младите художници под ръководството на г-жа Павлова с успех участвуваха и 
в национални, и международни изложби на детски рисунки. 

Неумолимо годините отминаха една след друга, но в сърцето ми остана радостта 
от добре изпълнен професионален и човешки дълг. 

- Г-н Делчев, сега Вие продължавате да сте учител по химия в ОУ „Пенчо 
Славейков", представете останалите си колеги от областта на 
естествените науки. 

- През 1995 г. по стечение на обстоятелствата отново се озовах при  
„своите" като учител по химия. Бях приет топло и сърдечно като стар  
приятел и боен другар, както от бившите, така и от новите колеги. От  
професионална гледна точка най-близките ми контакти са с колегите от 
сродните науки: физика - Гъркова и Данева;  природознание - Василева и 
Христозова; биология - Александрова и Димитрова. Групата ни разполага с 
може би най-добре обзаведените кабинети в училище. Наша постоянна грижа е 
да ги опазваме и обогатяваме. 

Приятно ми е да отбележа, че възпитаниците ни се представят много добре на 
вътрешноучилищни, общински и регионални олимпиади по химия и физика и на 
конкурсните изпити за специалността „Биология" в ПМГ „Иван Вазов". 

Изпитвам дълбоко удовлетворение от възможността отново да работя с 
колегите от училището и от чувството, че в успехите на колектива има и частица от 
моя труд. Вярвам в неизчерпаемите, творчески възможности на колегите си и в 
идните постижения на деветдесетгодишния юбиляр Основно училище „Пенчо 
Славейков". 
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ВЯРВАМ В СИЛАТА НА 
ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ДУХ 

Дните се нижат, натежават от труд, радост и грижи. За нас, които сме 
вписали десет, петнадесет, двадесет и повече години от биографията си в 
историята на едно от елитните училища на града, годината на юбилея е 
време на равносметка. На търсене на пътища чрез обучението по български 
език и литература да се постигне нашата идентичност като българи и 
интегритет като европейци. Преподавателите Сталев, Бонева, Христова и 
Славов гледат на себе си като на учители, които не само трябва да 
напътстват учениците, но и да съдействуват за възпитанието на високи 
граждански добродетели у тях. Заедно изграждаме читателския вкус у 
подрастващите, помагаме им да опознаят корените на културата -
национална и общочовешка. 

Ние, учителите-литератори, не се боим да предоставим на възпитаниците 
си свободата да задават въпроси и да разнищват различни житейски или 
научни проблеми - всички те са свързани с езика и с културата на общуване. 

Всяка година в седми клас има СИП по литература, а от три години - и 
паралелка със засилено обучение по литература с преподавател г-н Сталев. 
Отворената система на учебното съдържание там дава възможност за 
допълване, разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на учениците 
съобразно техните потребности, интереси и способности. 

Засилено се прилага диференциацията и индивидуализацията в работата в 
часовете по български език и литература. Създават се условия за изява на 
ученическите способности да вземат решения, свързани с аналитична дейност 
върху езиковите факти и речеви изяви. 

В съвременната високотехнологична цивилизация ролята на талантливия 
и ерудиран учител е изключително голяма. Той трябва да може да провокира 
любопитството на учениците, да формира у тях воля за знание, да им вдъхне 
увереност, че всеки един от тях има право на свое мнение, на своя позиция. 

Аз вярвам във възможностите, професионализма и силата на 
възрожденския дух у моите колеги. Този възрожденски дух сега им е най-
необходим. 

Невена ДАМЯНОВА, учителка по български език и литература 

Рис. Желка 
Попова    
ІV б клас 
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МАТЕМАТИКА - ТОВА ЗВУЧИ... ТОЧНО 

- Госпожо Тончева, Вие сте дългогодишен преподавател по 
математика в училището, бихте ли представила и Вашите колеги? 

- В ОУ „Пенчо Славейков" работя от 10 години. Започнах заедно с г-жа 
Лидия Георгиева, а по-късно дойдоха и другите наши колеги г-н Петър 
Сираков и г-жа Анка Добрева. 

- По-лесно или по-трудно е днес преподаването на математика? 
- Никога не е било лесно да се преподава математика. Естеството на  

учебното съдържание е такова, че не може да разкрие непосредствено  
своите тайни и красоти. Строгата последователност и логика на учебния  
материал имат своя привлекателност, но са лишени от възможността да 
въздействуват на чувствата на учениците, да предизвикват силни емоции 
и да събудят голям интерес. Затова целта на всички колеги е да търсим  
начини и форми за създаване на интерес към математиката.   При 
сегашните условия това е още по-трудно, защото липсва у учениците  
мотивация да се учат. 

- Какво искате да запомнят завинаги Вашите ученици? 
 

- Старая се моите ученици да запомнят следното: ако искат да  
участвуват в големия живот, трябва да наблегнат на математиката. Тя  
ще им окаже огромна помощ в  работата. И великият Ойлер е казал:  
„Математиката е ключ на цялото човечество." 

- И все пак, учениците добре се представят на различните 
олимпиади... 

- Наистина, не можем да подминем успехите в математическите 
олимпиади. Традиционно е активното им участие в състезанията „Иван  
Салабашев", „Кенгуру", „Млад математик".   Много са и тези, които 
продължават да изучават математика във ВУЗ. 
 

- Пожелайте нещо на колегите от училището по случай празника! 
- На колегите си искам да пожелая да съхранят своите сили, защото 

няма да ни бъде леко през следващите години. Бъдете здрави, скъпи колеги! 

ОЩЕ ЕДНО ПОЖЕЛАНИЕ
 

В методическото обединение по история и география работят учителите 
Тянка Ангелова - география, Данте Нинов - история, Иванка Попова - история и 
география, формирането на практически умения у учениците чрез по-широко 
застъпване на уроците за практическа работа -това е главната цел, която е 
поставена в часовете по география. А в часовете по история тя е: усвояване на 
основните исторически понятия и формиране на умения учениците да мислят 
чрез тези понятия. 

Постигнатите резултати от урочната работа са добри. 
Преподавателите се стремят да прилагат новостите, рационално да 
използуват наличната материална база, да разгръщат своята творческа свобода 
в преподаването, като стимулират учениците към самостоятелно мислене и 
формират у тях умения за самостоятелна работа. 

Методическото обединение честити празника на всички колеги и ученици 
и им пожелава много успехи по трудния път към знанието, завоюване на нови 
и още по-високи творчески върхове и много, много късмет. 
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ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА
 

Изучаването на чужд език у нас е важна част от подготовката на 
високообразовани и специализирани кадри. В днешните условия на 
комуникации ползуването на един и повече чужди езици се превръща в 
необходимост, която определя пълноценното израстване на личността, 
независимо от областта, в която работи. 

Основите на владеенето на чужд език се поставят в  пети клас, в 
последните години - в началните класове, дори в детската градина. 
Интензивното обучение /4 часа седмично/ е продиктувано от 
необходимостта за практическото овладяване на чуждия език до степен да 
се използва като средство за общуване. Това от своя страна способствува 
цялостното формиране на личността. 

В нашето училище се изучават английски, немски, френски и руски език с 
преподаватели: Виолета Желязкова, Диана Добрева, М. Василева, Диляна 
Гочева, Желина Георгиева, Елка Вълкова и Бистра Нинова. 

Известна истина е, че успехът при изучаване на даден език е мотивацията 
на ученика, както и личността на учителя. В училището работят учители с 
много добра методическа подготовка, които непрекъснато се стремят към 
самоусъвършенстване. 

Много важно условие за постигане на добри резултати в обучението по 
западен език е педагогическото майсторство и такт на учителя. Колегите в 
училище „Пенчо Славейков" търсят най-ефективните пътища, за да 
приведат учебното съдържание във вид, удобен за възприемане от учениците. 
В часовете си те подпомагат учениците, вдъхват им смелост, увереност в 
успеха. Емоционалността в урока е залог за успешно обучение. 

Атмосферата в часовете по чужди езици е приятна, учителите успяват 
да стимулират творческото начало у своите ученици. Защото всички наши 
преподаватели се отличават с висока езикова култура и отлично 
педагогическо майсторство, което рефлектира положително върху 
мотивацията на учениците за усвояване основите на даден език. 

За това помагат и оригиналните похвати, разнообразни форми и игрови 
елементи в преподаването. Искам да споделя една интересна за учениците 
форма, която провеждаме с групите по немски и френски език. Организираме 
взаимни гостувания, правим рецитали по изучаваните теми : „Училище", 
„Семейство", „Младежта и модата", „Младежта и музиката". Пеят се песни 
на двата езика, разкрива се красотата и богатството на художествената 
литература и това даваше възможност на учениците интересно и леко да 
усвояват езика. 

Елка ВЪЛКОВА, учителка по френски език 

КОКИЧЕ 

Къде ли, снежнобелите, се 
дянаха къделите на 
Витошкия сняг? Дете, 
братле на птичките, 
щастливо във косичките 
кокиче кити пак. 

И весело понесено 
от детството си песенно,  
лети като с крила - 
да каже, не със викане, 
а с детско чуруликане: 
- Хей, пролет е дошла! 

Антон ГЕОРГИЕВ, ІV-б кл. 
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НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ СА 
ВЕЧЕ УТВЪРДЕНИ ТВОРЦИ 

Естетическото и нравственото възпитание чрез изобразителното изкуство в 
училището се осъществява от учителите Стоян Терзиев и Мина Вълева, за 
учениците от V до VIII клас, и от Невена Стефанова в началния курс. В часовете 
учениците се запознават е различните изобразителни средства и спецификата 
на художественото им въздействие, усъвършенствуват изобразителните си 
познания за художници, школи и техники. Уменията на учениците се отнасят и 
до спецификата на декоративно-приложните и синтетичните изкуства. 
Някои от възпитаниците ни са вече утвърдени творци. Изявяват се със 
самостоятелни изложби в Пловдив, като Йордан Георгиев. Други 
продължават образованието си за дизайнери в Бургаския свободен университет. 
Голям процент са приетите в художествените паралелки на СО У „Васил Левски". 

Има с какво да се похвалят и преподавателите по музика: Коста Арнаудов, 
Даниела Колева, Елка Вълкова. Стремежът им е да възпитават не само слушатели, 
но и творци на музика. В помощ на това са използваните аудиовизуални средства, 
организираните посещения на опера, оперета и балет. 

Г-н К. Арнаудов е ръководител на хора при ОУ „Пенчо Славейков" и на вокалната 
група „Петолиние", отличена с грамота на Третия национален фестивал за детска 
поп-фолк песен. Благодарение на неговата подготовка, в музикалните училища в 
града ни и в Пловдив намират своето място много възпитаници на нашето училище. 
Сред тях са: Марин Василев, Илиян Костов, Адреан Борисов, Катя Иванова, Росица 
Димитрова и мн. др. „През целия си педагогически стаж се ръководя от стремежа 
да възпитавам любов и уважение към хубавата музика. Искам учениците ми да 
умеят да слушат и разбират не само ритмичната, но и класическата музика" - 
казва г-н Арнаудов. А успешната реализация на нашите ученици показва, че той и 
неговите колеги са успели. 

ЗДРАВ ДУХ - В ЗДРАВО ТЯЛО
 

Това може да се каже за учениците от училище „Пенчо Славейков". Защото наред 
с успехите в науката, те са едни от най-добрите спортисти в общината. За 
тяхното физическо възпитание се грижат преподавателите Кольо Марков, Невена 
Вълчева, Кремена Бинева, а в началния курс - Кольо Вълчанов и Маруся Димова. 

През последните 2 години училището е сред първите в различните спортове. 
Отборът по волейбол при момчетата бе на първо място в градското първенство 
и на второ - в областното, през учебната 1998-1999 година. Тази година той е втори 
в общината. И миналата, и тази година баскетболистите - момчета се класираха 
на второто място в градското първенство. През 1999 г. щафетата на 
училището стана първа в организираната обиколка в чест на патронния ни празник 
– рожденият ден на Пенчо Славейков. А тази година отборът ни по футбол е първи 
не само в общината, но и в региона. В областното първенство той се класира на 
второ място. 

Всички тези успехи са достойно дело за 90-годишнината на училището. 
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БИВШИ УЧЕНИЦИ СЕ ВРЪЩАТ 
ПРИ НАС КАТО КОЛЕГИ  

Удоволствие е човек да работи в колектива на Основно училище „Пенчо 
Славейков". Колегите носят в себе си много любов към избраната и отговорна 
професия - учител. Самовзискателни и взискателни са, с много опит, знания и 
умения. Защото, за да можеш да формираш ЛИЧНОСТИ, то самият ти трябва 
да бъдеш личност. За да формираш добродетели, самият ти трябва да ги 
притежаваш. 

Ние, учителите в началния курс, имаме едно безспорно предимство. Няма 
нищо по-хубаво от това да поемеш едни малки, мили същества и да ги поведеш 
от час в час, от тема в тема, от знание към знание през годините. И когато 
усетим любовта в техните очи, желанието им да се трудят - идва и нашето 
удовлетворение. 

Но да си начален учител е и твърде отговорно. Трябва всеки миг да търсиш 
път към сърцето на всяко дете, за да можеш да влезеш много внимателно там и 
да формираш един нов човек със знания и възможности. А това може да бъде 
постигнато само ако обичаш майчински всяко дете, ако уважаваш неговата 
личност /та, макар и едва на 6-7 години/, ако не накърняваш неговото 
достойнство. 

Често си давам равносметка: ако сега трябва да поемам житейския път, 
каква професия бих предпочела? И абсолютно категорично заявявам - учител. И 
то в началната степен на образование. Е, има много социално-битови 
неудовлетворености. Но тези малки, мили същества с нищо не са виновни, че 
обществото гледа на мен и на моите колеги с „други очи". 

Радостно е, че колективът на, ОУ „Пенчо Славейков" приема свои 
възпитаници, които се връщат при нас като колеги - Милена Димова, М. 
Вълева, Ат. Митева и др. Те имат „смелостта" в това време да поемат пътя 
на учителската професия. Това е факт! И наред с него трябва да се добави, че 
този колектив кове кадри за всички области на живота в нашата община. 
Затова му пожелавам: „За многая лета!'" 

Атанаска ЗАНГОВА, начална учителка 

Рис. Елена 
Танева   
V-а клас 
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„СТЪПКА ПО СТЪПКА" 
КЪМ БЪДЕЩЕТО 

Образователната програма „Стъпка по стъпка" се прилага в 19 страни на 
Европа. У нас тя „проходи" преди три години и обхваща 25 училища в 
страната. От учебната 1999/2000 година две паралелки -І „а" и I „б" клас - от 
ОУ „Пенчо Славейков" започнаха обучение по тази програма, която дава 
възможност за демократично образование и избор. Акцентира се върху 
участието на семейството и индивидуализацията на училищната работа, 
която става по обособени центрове за дейност. Програмата зачита и запазва 
образователната традиция и стандарт на обучение в страната, в която се 
прилага, и нейните организатори високо ценят взаимното уважение, 
отговорността между възрастни и деца, загрижеността и честността. 

Кои са целите на програмата „Стъпка по стъпка"? 

Преди всичко да създава учещи за цял живот. Да предложи среда за учение 
на базата на взаимното уважение между учители и деца и между самите деца. 
Да има приемственост между детската градина и началното училище. Всичко 
това цели в крайна сметка най-малките ученици да придобият академични, 
етични и практически умения за успешно участие и реализация в обществения 
Живот. За осъществяването на тези цели несъмнено се изисква положително 
отношение, много психологизъм и пълноценно общуване между деца и учител. 

В нашето училище първокласниците, които се обучават по програмата 
„Стъпка по стъпка", са предимно от детска градина „Осми март", в която 
също се работи по тази програма, но има деца от други детски градини и 
райони на града, фондацията осигури материали, оборудване и обучение на 
учителите по програмата. Така обзаведохме и формирахме центровете за 
работа в класните стаи. .Направи се и стая за семейството, в която всеки 
родител може да получи необходимата му информация за развитието на 
детето, за същността на програмата, да му се даде, педагого-психологическа 
консултация. За приветливия вид на стаята и коридора на първия етаж в 
училището много ни помогна колежката Невена, Стефанова на която 
сърдечно благодарим. 

Важни за работата ни се оказаха анкетите, които родителите попълниха 
в началото на учебната година. От тях разбрахме какви са очакванията им за 
работа с техните деца. След ограмотителния период училищният психолог  
г-жа Величка Петрова проведе втора анкета, в която един от въпросите 
беше доколко тези очаквания са се оправдали. Болшинството родители 
отговарят положително. От въпросите и отговорите, дадени в анкетата, 
разбрахме, че сме успели да съчетаем новостите на програмата „Стъпка по 
стъпка" с чудесните традиции на българското образование. 

Това, разбира се, не е само наша заслуга. Затова благодарим на всички, 
които ни помагаха в трудното начало, и желаем успех на колегите, които ще 
започнат работа по програмата. 

Маргарита ТЕНЧЕВА, 

Ирена АТАНАСОВА 
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Рис. Деница Тодорова, VІІ-б клас 
Рис. Антония Попова, VІ-в клас 

 

 

 

Рис. Валентина 

Китева       VІІ-а 

клас 
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Величка Петрова е училищен психолог. Завършила 
е педагогика в СУ „Св. Климент Охридски", а след 
това и логопедия в същия университет. 

Автор е на стихосбирките: „Печална струна в 
моето сърце", 1992 г., „От миглено разстояние" и „С 
дъх на мъжко отсъствие", 1995 г., „Стрелец на 
мигове", 1998 г. и „Грехът на бащата", 2000 г. Член е 
на Съюза на независимите писатели в България. 

Величка ПЕТРОВА 

 

ЗА УЧИТЕЛЯ И ОЩЕ НЕЩО...  

ПРАЗНИК ЮБИЛЕЙ 

Задъхан от радост, 
градът се усмихва. 
От всички пътеки 
ечат гласове. 
Площадът пъстрее. 
Отправя молитва. 
За мигове златни 
Живота зове. 
Легендите древни 
Марица разплита. 
Орфей се пробужда. 
Изплита рефрен.   
И песен от арфа, 
божествено вита, 
пулсира и мами към 
новия ден. 

... Деветстотин и 
десета, 
Бе годината. 
Пра-вета. 
Днес 
двехилядната 
стъпва... 
Деветдесет 
години жътва. 

Ученици, 
ученици. 
Върволици, 
Върволици. 
Глъч от радост, свян 
и страх, 
и разбунен майски 
смях. 

Летопис 

от разнолики 

пъстроцветни 
и велики 
майстори          
и глашатаи, 
дръзнали            
да смъкнат рая   
на земята.           
На земята. 

Със надеждата 
крилата, 
че човекът 
е венец 
на всемирния 
творец. 

Деветдесетгодишна 
жътва 
днес 
в училище 
настъпва. 
 
 

 

Училището 
всяка сутрин става. 
Усмихват се 
прозорците-очи. 
От класните-лица 
се разлюляват- 
намигналите     слънчеви 
лъчи. 

Четките 
по коридори тичат, 
препускайки 
с намачкани бодли. 
Дъх на утрин, с чистота, 
наднича 

УЧИЛИЩЕ 

по чинове 
и маси, и 
ъгли. 

И ето - взрив 
от водопад-усмивки 
избухва. 
И потоци от реки 
на детска глъч 
и палави 
прегръдки, 
заливат го. 

И сякаи 
водни ски, 
препускат 
по етажните 
пътеки 
и пръскат смях. 
И смях 
гнева топи. 

Така било е. 
И така 
навеки 
училището 
всеки ден 
кипи. 
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УЧИТЕЛ ИЗРАВНЯВАНЕ 

 

На детството  

Водач. 

Търсач на смисъл. 

Прозрял вселената 

далеч. 

Далеч. 

Сърцето ти  

орисник 

е орисал, 

да бъдеш 

слово 

в родната си реч. 

Да бъдеш 

връх 

на нежност 

и секира. 

Усмивката на слънце. 

Благ мегдан, 

където  

детската душа 

намира 

съкровището 

на света. 

голям. 

На детството  

водач. 

Търсач 

на смисъл. 

Изправяй ръст. 

На разум си светлик 

С такава  

участ, 

ех, 

да съм 

орисан! 

Пък 

нека бъда 

клетник, 

мъченик. 

Търсачо и 

водач на 

детски 

смисъл. 

Лицето ти  
на прага се усмихна, 
когато ни пое за първи път... 
Сега защо 
гласът ти тъй е стихнал?  
Очите ти  
защо 
пътуват в скръб?  
Нали отново пак ще срещаш друми 
в съдбите 
на пораснали деца? 
За тебе пазим само топли думи.  
И светлина 
от лумнали слънца. 
Учителко, 
не казвай сбогом. 
Сбогом 
на миговете само тук  
сложи. 
А 
времето 
отминало, 
за бога, 
днес 
в шепа обич 
между 
нас 
лежи. 

СРЕЩА 

Силует-прегърбен и топъл, 
усмихнат полъхна край нас. 
Далечен и близък стон-вопъл 
повея от тихия глас. 

Години,години ни учил на 
славянското наше А-Б. Сега 
ореол го обкичил, ореолът на 
бяло небе. 

Потрепнах, с душата усетил, 
ехо от смях и солфеж, 
класната стая,  ответи 
чинове с блян и копнеж. 

Силует-прегърбен и топъл, 
усмихнато спря се до нас. 
Очите му - огън и вопъл -
горяха с вечерния час. 
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Художник 

тих. 
Мечтател 

нежен. 
И странник 

в свят 

суров и снежен, 
с четката  

рисува злато 

и вика 

пролетното ято. 
Рисува 

зимния пейзаж 

А аз, 
душата му мираж, 

ТВОРЕЦ 

виждам как лети 
в безкрая и 
търси 

слънцето да вая. 
Небето 

да сниши над нас. 
Да полетим, 
поне за час. Поне 
за миг. Поне за 
миг да бъдем дух, 
без стон 

и вик.                      
Да можем да се 
потопим в 
божествения свят 
незрим.    
Художник  
тих.       
И свят  
копнежен.  
И странник  
от наивност свежа- 
рисува с четката 
света  
и търси своята 
мечта. 

 

Учителю, 
пред тебе коленича. 
Сърцето ми научи 
да цени горчилката. 
Живота да обичам 
с добрите му и 
лошите страни. 

Обратното 

на другото 

да виждам, 
не с ярки черно-бели 

цветове... 
Дори, 

ПОКЛОН 

когато спъна се... 
И трижде. 
От раните 

да раждам 

светове, 
които гоня 

и ловя 

в безкрая 

на моята разбунена 

душа, 
която 

я сравняваш 

само 

с рая, 
дори когато 
сбъркам и 
греша. 

Учителю, 
пред тебе коленича. 
От сенките 

на делничните дни, 
зад ъгъла 

ме чакат 

и надничат 

топлите ти 

слънчеви 

очи. 

ЦВЕТЕ ЗА ОБИЧ 

Давам ти цвете. 
Ето. 
Вземи го. 
Сутрин, 
за слънце 

то да ти стига.. 
Вечер, 
за нежност 

то да ти кима. 

Господи, в 
цветето 
нека ме има! 

Давам ти цвете. 
Ето. 
Вземи го. 

Учителю благ, 
до сърцето те 
вдигам. 
Цвете за обич. 
Цвете за обич, 
нека  
да бъде  
моя бич  
божи. 
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Стоян Терзиев е учител по изобразително 

изкуство. Роден е през 1954 г. в Хасково. Завършва 

Политехническа гимназия „Иван Вазов"  в 

Димитровград, а през 1977 г. и Медицински колеж в 

Хасково. Работи четири години в здравеопазването. 

През 1987 година завършва факултета по 

изобразителни изкуства във Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий". 

Участвувал е в обши художествени изложби в 

Хасково, Пловдив, Казанлък и Димитровград. 

 

Стоян Терзиев, „Естетика"
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Стоян Терзиев, „Белоногата" 
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Стоян Терзиев, „Троянския кон" 
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Наталия Димитрова е учителка по биология. 

Преподавала е и по музика. Под печат е първата й 

стохосбирка: „Душа на длан". Завършила е ИНПУ -

Кърджали и Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски", специалност биология. 

Наталия ДИМИТРОВА 

ДУША 

Много ли искам 
от този живот?... 
Капчица вярност, глътка любов, 
песен и стих 
до залъка днешен, 
кратка милувка  
от пролет до есен. 
После отново 
урок, след урок... 
Понякога мислим: 
Светът е жесток,  
той всичко убива, 
изгаря, руши, 
дълбае жестоко 
във наште души. 
Понякога рай е, 
понякога ад 
и с мъка поглеждаш 
в живота назад. 
Загубил си нещо - 
от туй те боли,  
но трябва да тръгнеш 

ПРОЛЕТНО 

В косите ми забоде пръсти 
щурият южняк. 
Разбърка ги, подсвирна шумно 
и хукна нейде пак. 
Остави ме объркана, смутена, 
изтръпнала като лоза, 
в очакване на пролетното  
тайнство във тялото  
и в моята душа. 

напред, без сълзи, че 
Той е отсъдил  
какво и кога,  
да бъде със нас  
и тогаз, и сега.  
Мини с благодарност 
през този живот.  
Не всичко е лошо  
щом носиш любов.  
Не искай, а давай  
в живота докрай. 
Край себе си обич  
до капка раздай,  
че колкото даваш  
се връща стократно, 
а твоята обич 
прелива обратно.  
И ставаш безмерно 
богат с любовта,  
и ставаш безкрайна 
Вселена-Душа. 

МАГИЯ 

Омайно биле кой ти даде, 
разпалващо в очите огън. 
Кому душата си предаде? 
На дявола или на Бога?.. 

Налей на мен и аз да пия, 
дано ме биле омагьоса,  
и по изгаряща жарава 
унесена да стъпя боса... 
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ТОПОЛОВ СНЯГ ДЕН ЗА ПРОШКА 
 

Вървя, усещайки вълшебна 

лекота, 

а вятърът в косите ми 

лудува. 

И сняг посипва топлата 

земя, 

тополов сняг край миглите 

ми плува. 

Аз вдъхвам този пухкав 

аромат 

и в мен студенината 

се разтапя. 

Все пак е хубаво да бъдеш 

млад 

и да те има 

на земята. 

*   *   *  

Не тъгувай сега - 

ето, аз не тъгувам  

и ми стига това,  

че все пак съществувам.  

И макар че с раздяла  

този свят ни наказа,  

в сърцето ми има  

любов, не омраза. 

Поседни до мен, докосни ме 
с ръка, 
или с поглед дори 
докосни ме. 
С тази твоя голяма  
и силна ръка. 
С тези твои очи 
докосни ме. 
Нека пак се изнизват сезон 
след сезон 
на живота минутите  
тежките. 
Ти прости, а и аз 
ще простя 
В този ден, без тъга, 
за лъжите и грешките. 

РАДОСТ 

Радостта от живота в мен напира, 
недей я спира. 
Като извор избликнал, нежност 
и обич извира. 
Ти недей го затваря, помни, 
за себе си само, 
че сърцето ми, знай, е за всичко  
безкрайно голямо. 
Две да даваш - да вземеш едно 
е вечната тайна. 
Щом даряваш любов, получаваш 
наслада безкрайна. 
И така ще усещаш и ти 
радостта от Живота.  
Та макар и сега есента 
на вратата да хлопа. 

 

 

 

 

Стоян Терзиев, „Нефигурална композиция" 
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РАЗДЯЛА 

Есента дойде и птичите ята 
отлитнаха на юг. Разпръснахме 
се всички, никой не остана тук.  

И само спомена за миналите дни,  
още в гърдите ни пламти.  
Усмивката изгрява на нашите лица, 
щом отново видим старите места.  

Няма да забравим учителите си добри, 
които ни даряваха с мечти.  
Дадоха ни част от своята душа,  
за да надникнем във света. 

Знания ни дадоха - като дръвче, 
обсипано с богати плодове.  
Сега ще кажа аз: Благодаря!  
Ще съм ви длъжна до смъртта. 

Ще помня своите другари,  
с които ръсехме смеха навред,  
но времето ни изпревари.  
Сега ще продължим напред. 

Болка, щастие или тъга ще ни задавят,  
когато се обръщаме назад. 
Но винаги, все пак, 
добрите спомени ще надделяват. 

Гергана НЕДЯЛКОВА, VІІ-г кл. 

УЧИЛИЩЕ РОДНО  

В друго училище вече съм аз и се 
разделям с любимия клас. 
Училище мое, скъпо и мило,  
с толкова знания си ме дарило. 

Тук аз първите букви научих 
и за света знания получих. 
Ти ни беше втория дом, а за 
игрите - подслон. 

Бързо минаваше дългия ден, 
безгрижен и весел за всеки и мен.  
Но с тебе училище ще се разделим. 
Ще поемем по своя път сами. 

И ще си спомням с чубство 
благородно 
за тебе, училище, мило н родно. 

Дияна ТОНЕВА, VІІ-д кл. 
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Пенка Йорданова Тодева от 
VІІ-а клас е тазгодишната 

носителка на наградата  
„Пенчо Славейков", за отличен 

успех и изяви в учението 

ТРЕТИ МАРТ 

О, народе мой любими,  
що си дълго ти търпял,  
та от робството коварно 
прежди не си се отървал! 

Във онази люта зима  
ти стана велик герой,  
там - на Шипка - би се смело  
да прославиш рода свой. 

Трети март - велика дата, 
гордост от очите грей.  
За да има вечна радост,  
птичка винаги да пей. 

Яница   ІV-6 кл. 

МОЕТО УЧИЛИЩЕ 

Училището, в което уча, носи славното име 
Пенчо Пепгков Славейков. Аз много харесвам 
това училище, защото в него се научих да 
чета и пиша. То ме научи на много неща. 
Когато порасна и завърша училище, никога 
няма да забравя това име, лкзбимите учители и 
добрите приятели. 
Горда съм, че уча в училище „Пенчо 
Славейков"! 

Ивелина АНТОНОВА, II кл. 



Данте Нинов е учител по история. Завършил е Великотърновския университет „Св. Св. 

Кирил и Методий" - специалност история. Рисува от младежките си години, а през 

последните две десетилетия се занивама и с дърворезба. Участвувал е в две съвместни 

изложби, организирани от Клуба на дейците на културата и в 2 училищни експозиции. 

 

 

„Никопол - 1395г.", живопис „Видин - 1396 г.", живопис 

  

 

„Азът на българите", дърворезба „Икар", дърворезба 
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Иванка (Ваня) Данева е учителка по физика. 
Завършила е Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски" - специалност физика, и журналистика в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски". 
Автор е на стихосбирките: „Откъсване на ябълка", 
1995 г. и „Условна присъда", 1998 г. Член на Съюза на 
независимите писатели. 

Ваня ДАНЕВА 

НА МАЙКА МИ 

Мамо, колко е тихо  

в този късен следобед... 

Наоколо няма никой.  

А си набрала лобода 

и си разточила баница: 

може да дойде някой. 

Мургаволика странница, 

къпана в биволско мляко, 

нощта ли само ще чука 

на вратата отворена?  

В мислите ти бълбука 

спомен - вода отровена. 

* * * 

ПРОЛЕТТА РАЗМЯТА РЪКАВИ, 

заизкачва се по стръмното. 

От белотата й  

сивите камъни ослепяха. 

Скриха се под зелен мъх. 

Плисна дъЖд и разля 

резеда по баирите. 

Пролетта запя... 

Втурнах се по салона 

насреща й. 

Ала тя не спря, 

отмина. 

Пътем остави в косите ми  

десет свилени нишки 

от бялата си дреха. 

 

И си набрала лобода в 

този късен следобед,  

а все не идва никой. 

Мамо, колко е тихо... 

Ситен смях ниже кълвачът. 

Пълно беше вкъщи.  

До портата ни изпрати. 

Сега сънуваш завръщане. 
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* * * 

БЕЛИ ПЕРУНИКИ 

утринно ми светят. 

Жълти перуники 

стоплят моя ден.  

Сини перуники,  

ако ме докоснат,  

значи ти си близо -

някъде край мен

 



* * * * * * 

На Ели Видева 

НЕЧАКАН ДЪЖД - 

дойде и си замина. 

Притихналият град 

отново оживя. 

Над него като малко чудо 

пролетна дъга изгря. 

Сега кварталът е наполовина 

млад, наполовина влюбен... 

Нечакан дъжд - 

дойде и си замина. 

Нечакан дъжд - 

пред моята врата. 

Дъгата си в мен  

забрави и аз  

наполовина съм добра, 

наполовина - хубава... 

И как през себе си да мина, 

завинаги да свьржа двете 

половини? 

 

ТОВА Е ТО - ЖИВОТА, 

приятелко: 

след целувката - шамар. 

Обстоятелство след обстоятелство.  

Повелително. Без Коментар. 

И виждаш, както е тръгнало, 

раздава скъперницата съдба  

със супени лъжици горчилката,  

а с кафеена - радостта. 

Всеки ден се заричаме: 

да изкореним оня зов, 

заради който, напук на горчилките,  

всичко вършим още с любов. 

Зная, че сме орисани  

на непокорство от векове. 

Но само с мисъл за хляба  

не се раждат синове. 

* * *
На Стойко 

НЕЛЕПА СЛУЧАЙНОСТ? 

Човекът го няма... Кой 

можеше да прозре? 

Наоколо бяхме приятели само. 

И нямаше врагове. 

Нелепа случайност? Човекът го няма... 

По релсите тича животът назад.  

А трябваше силно и сигурно рамо -

едно, в петдесет и толкова  

хиляден град. 

Нелепа случайност? Човекът го няма... 

Сами ли подреждаме свойта съдба? 

Липсва ми смелост да спра по средата. 

Ще имам ли сили да продължа? 
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Данте Нинов, 
„Богородица", 
дърворезба 



Невена Стефанова е начална учителка. Завършила е училищна педагогика в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски". Участвувала е в училищни изложби. 

  

Невена Стефанова, „Есен"  
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Невена Стефанова, „Спомен" 
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