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ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ....

Юбилеен брой, посветен на 30-годишнината на вестник “Гимназето”

Екипът на “Гимназето” - 1996 г.

Екипът на “Гимназето” - 2014 г.

... Едно пътуване във времето – почти 30 години са му посветили много – свободно време, безсъници,
страст, емоции, амбиция и още, и още...
Някой ще си каже: „Какво пък толкова, един малък
Тук ние, от настоящия екип на “Гимназето”, трябва да
училищен вестник...” Но не е така. Защото всеки отделен
отдадем дължимото и на един човек, вложил немалко
брой на “Гимназето” е като моментна снимка на живота в
време и труд във вестника – дългогодишният му редактор
една гимназия. Нашата гимназия. Такава е тя за хиляди –
г-жа Христина Кънева. Помолихме я да се включи в това
ученици и учители и малцина са тези, които не таят топли
наше издание, но не постигнахме успех – тя деликатно и
спомени от годините, преминали в ГПЧЕ „Алеко
аргументирано отказа. Въпреки това й благодарим за
Константинов”.
многото часове, посветени на „Гимназето”, за всички
усилия и желание училището да има вестник.
Трябва да си призная – не очаквах, че това пътуване
ще бъде толкова вълнуващо и интересно. Безпроблемната
И така... с тях, които са давали лицето на „Гимназето”
комуникация на нашето време го улесни доста, помогна ни
през годините, опитахме да се свържем и помолихме да
да достигнем до хора, живеещи, работещи или учещи на
споделят спомени. Повечето откликнаха, други не успяха
хиляди километри оттук. Защото за огромно наше
– поради липса на време, неотложни ангажименти или
съжаление, оказва се, че немалка част от някогашните
житейски проблем. Резултатът е пред вас, в ръцете ви.
вестникарчета са избрали за своя съдба емиграцията.
Доколко успешен – вие ще кажете.
Тъжно е... България е загубила
А за нас остават някои съмнения –
много.
дали не пренебрегнахме някого,
Днес всички те - и тези, които
защото подборът на хората, които
са решили да останат, и другите –
потърсихме, беше труден - оказа се,
открили пътя си в чужбина, са успели
че бившите вестникарчета са
хора, с добри професии или учещи в
стотици! Ако е така, моля да ни
престижни университети. И както ще
простите. Дали не пропуснахме нещо
се убедите, ако прочетете
съществено, дали не сме могли да
следващите страници, те са
достигнем още по-дълбоки пластове
усми хн а ти, п оз ит ив ни, смели,
от историята на „Гимназето”? Но
вдъхновени и вдъхновяващи млади
вероятно това са терзания на всички,
хора. Няма как да не се гордеем с
работещи по подобен проект.
тях! И всички те пазят едно топло
Остава само да благодарим на
чувство към училищното вестниче,
хората, които помогнаха да се
което повече или по-малко им е дало
осъществи той.
Христина
Кънева
предизвикателство, реализация,
И да се надяваме, че „Гимназето” ще
удовлетворение и най-важното Учител по български език и литература
има своите читатели.
приятели за цял живот. Но моля!
Главен редактор на училищния вестник
Таня Йонова
Нека бъдем справедливи – те също
от 1984 г. до 2011 г.
назад.
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Така започва всичко...

―...Примката помня, че аз я
рисувах. Може и с името на вестника
да съм се преборила, макар че Диана
беше много по -талантлива с
шрифтовете.
Пишеща машина на латиница
наистина нямахме под ръка.
Ползвахме машината на майка ми в
СО МАТ, държавното предприятие за
международни преводи, където тя
беше технолог и където другаде сме
намирали достъп.
За първи път се сдобихме с
няколко компютъра в "компютърната
лаборатория" в училище през март
1986.‖
Из спомените на Албена Ингълсби

Албена Ингълсби (Николова)
Тя е е един от създателите на училищния
вестник и първият му редактор
―Аз работя в областта на информационните
технологии и телекомуникациите.
Ръководя екип в Сан Франциско, с който
проектираме и изграждаме частни интернет
мрежи за фирми, които имат нужда да свържат
офисите си по света в защитена мрежа, изградена
върху нашите оптични кабели.
Домът ни с Бил е на брега на Тихия океан в
Сиатъл, но повечето време напоследък прекарвам в
Сан Франциско, любимият ми град, където се
надявам да се установим за десетина години след 17
години в Сиатъл.‖
Заглавните страници

Периодът “Прометей”
Държа в ръцете си първите броеве на
училищния вестник „Прометей―, който се пише и
издава от учениците преди 30 години. За повечето
хора сигурно това e просто старa хартия, събрана с
телбод, но аз знам истинската стойност на
пожълтелите листове. Така започва една
тридесетгодишна история на училищния вестник. Има
различни периоди... кой от кой по-интересен и
вълнуващ! Всичко започва в далечната 1984/85
учебна година точно като в народните приказки
„Имало едно време...―.
Ако историците черпят познанията и данните
си от стенописи, летописи, и хроники, то историята на
училищния вестник е пряко свързана и с историята на
нашето училище. Получаваме онази информация,
скрита зад фасадата на училището, която не може да
се открие в сухите цифри на училищния архив и
разбираме какъв точно е бил животът на учениците и
каква следа е оставил всеки от тях; преживяваме
заедно емоциите и трепетите на младите хора в
гимназията чрез училищния вестник.
Някои биха казали, че темата за свободата на
словото е много актуална днес, но аз мисля, че не
само днес. Тя е просто класическа и е актуална
винаги, без значение в какво време говорим за нея.
Оттук ще започна и със същинската част на обзора
ми за периода „Прометей―. Най-много ме впечатлява
фактът, че целият графичен дизайн е направен на
ръка, което е нещо изключително!

Заглавната страница, илюстрациите
към статиите – всичко това е правено на
ръка.
Впечатлен съм от труда и
старанието, които са вложени. Другата
интересна част от съдържанието е
свързана с поезия и лично творчество на
учениците. Мога само да гадая дали е
така, но според мен в първите години на
съществуването на вестника с това се
изчерпва „свободата на словото― и

личните изяви на учениците. Останалата
част от вестника, която е повече от
половината, всъщност е комунистическа и
партийна пропаганда. Материалите са
подписани с имената на ученицитеиздатели, но съм убеден, че тогава
просто „така е трябвало да се пише―. За
съжаление от периода 1984-1987 няма
много запазени издания на „Прометей―,
но двете, които открихме, са достатъчни,
за да добием представа за времето. През
1987 г. първият екип на вестника предава
щафетата на новите,

които работят до 1989 г. От този
период няма запазени броеве. Тогава
съдбоносните политически събития в
България дават своето отражение и
влияят върху „Прометей―, който не се
издава в продължение на 3 години.
През 1992 година издаването на
вестника се възобновява. Материалът
от първа страница „С надежда за
бъдещето― на г-жа Христина Кънева
става повод за проследяването на
историята на училищният вестник.
„Прометей― вече има две лица – това
преди 1989 г. и новото от 1992 г.,
което ще бъде преходът към
десетилетията на „Гимназето―.
Ще завърша с един цитат от
възобновения „Прометей―: ―– Нашата
цел е страниците да предизвикват
размисли по живите проблеми на
нашето ежедневие. Иска ни се
материалите да провокират
мисленето, да пораждат дискусии,
да дават възможност за свободна
изява на всяко лично мнение.― (Хр.
Кънева)
Така започват 90-те години за
училищния вестник...
Людмил Павлов педагогически съветник
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Минало + незабравено = заедно
Албена Ингълсби
Възможно е появата на "Прометей" да е била значимо събитие
в живота на гимназията или поне за нас, неговите създатели.
Спомените имат закачливия навик да украсяват миналото не само за
да го обогатят, но и за да попълнят кухините. От уважение към
настоящия редакционен екип ще си призная, че не помня нищо, освен
първия брой, издаден след сериозни страдания с графичното му
оформление, списван неумело на пишеща машина "Оливети" и
рисуван на ръка. Помня, обаче, почти всичко друго.
След бърза справка по Скайп с преподаватели и съученици
относно събитията, на фона на които сме творили вестника, изникват
няколко пъстри камъчета в изгубената мозайка:
- септември 1982, началото на подготвителната година на пет класа в
новата езикова гимназия. Всички са настанени по чиновете, на никого и
Дамски отряд за бързо реагиране (английска “Б”
през ум не му е минало да се представи на съседите си, родителите ни
паралека) на военно обучение 1986 год.
са в двора, тръпнещи от притеснение и надежди. Г-н Брунков ни
известява, че изискванията са по-значителни, отколкото предполагаме,
Уважаваме я, но изпитваме смесени чувства към босите й крака в
и вероятността не всички да се справим, съществува не само на
сандали в заледения януари. Мосю Дерош провежда часовете по
теория.
френска култура и история... в селското гробище. Той е обожаван.
Дано сме били достатъчно умни, че да ги интервюирахме за вестника.
- април 1986: Чернобил; играем баскетбол в тревата в задния
двор. Българското правителство си мълчи с дни относно размера на
произшествието и промърморва кратки, кодирани уверения, че
радиационният облак е на безопасно разстояние. Родителите ми
слушат забранените радиостанции "Гласът на Америка" и ВВС, които
споделят различни факти. Всички сме на 17 г., но си вадим различни
изводи.

Английска “Б” паралелка след
концерт на KISS - 1985 год.

- 1987: на финала сме. Всичко ни предстои - след като загубим
всичко, на което сме разчитали през петте години заедно. Давали сме
си кураж, плакали сме заедно за починали родители, млади изневери и
смешни амбиции и сме разчитали един на друг повече, отколкото сме
разбирали. Няма начин да сме писали за това във вестника, вероятно
защото не ни е стигал куражът да си признаем. Или защото самото
отсъствие на признание за значението на съвместното ни
юношеството е било истинската мярка за това колко е било важно.

Аз съм на 13 години: слушам го внимателно и плача без
глас в белите хризантеми на букета, с които майка ми ме е въоръжила.
Вестникът още не съществува дори като идея в главите ни, но
снимката на сащисаните ни лица заслужава първа страница.
- Март 1985: на пост сме до портрета на Константин
Черненко, поредният, току-що споминал се вожд на СССР, истукани
като живи свещи до траурните знамена и насърчени към официално
скърбене за личност, която не бе означавала нищо за никого. Дано да
не сме били способни на двуличието да го включим във вестника.
Възможно е да съм малко влюбена в момъка застинал отляво на
портрета. Опасявам се, че невръстна поезия по повода се е озовала
във вестника.
- зимата на 1984: прожектират "Gone with the Wind" в
концертната зала; това е пълнометражният филм, дълъг почти три
часа. Напускаме залата, замаяни от цветовете, патоса и силата на
човешката амбиция. Минава ни през ум, че светът е огромен и че е
възможно да си намерим място в него... някой ден. Възможно е да сме
публикували някоя и друга пърхаща надежда по повода в "Прометей".
- някъде около 1984/85: английските паралелки получават
"подарък" г-жа Маргарет Норт, а "французите" - мосю Ги Дерош за
езикови наставници. Маргарет, тъничка, мъничка и решена да ни научи
както на английски, така и на свят, е изцяло посветена на мисията си.

Английска “А” паралелка 1986 год.

Сега сме на по 46-47.
Не помним вестника, тъжна работа.
Помним всичко друго.
Помним невероятното ни юношество.
Всичко ни предстои.
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Когато “Прометей” става “Гимназето”... Началото на 90-те години - периода на
смелите мечти, свобода на словото и широкото поле за изява.
Сега на ход са новаторите!

Както вече сигурно знаете, този брой на вестника е
посветен на миналото на „Гимназето―. Е, това което може би не
предполагате е колко „стар― е този вестник.―Гимназето― е доста
по-възрастно от всеки от нас, учениците. Имало е период, в
който „Гимназето― е излизало като част (притурка) от вестник
„Правец―. Представяте ли си? Наред с всичките градски новини
и проблеми, забавните странички на училищния вестник също
са намирали своето място там. В тази статия ще ви представя
някои от по - интересните „находки―, на които попаднах.
Лично аз, който от 3 години изучавам немски език, никога
не бях чувал за чуждестранни преподаватели по немски език.
Изглежда, че през далечната 1996 в нашата гимназия е
преподавала г-ца Ана Мец. Прелиствайки страниците,
попадам на интервю с нея, в което тя разказва за своето
преживяване в ГПЧЕ. Най – много от всичко тя се радва за
многото контакти, които е осъществила и за незабравимите
моменти, както с колеги, така и с ученици. Измежду всичките
интервюта попадам и на едно с ученици от УКТЦ, в което те
изказват мнението си за ГПЧЕ. Както всички знаем, ГПЧЕ и
УКТЦ са вечни конкуренти и то не само в спорта. Е, явно в
миналото УКТЦ са завиждали за друго на ГПЧЕ, а не само
заради добрите спортисти. Това били именно нашите
момичета. Смея да твърдя, че ако и в миналото дамите на
ГПЧЕ са били толкова красиви както сега, то завистта е била
оправдана. Попадам и обаче на едно по – нетрадиционно

Даниел Чипев
Випуск 1996
Част от екипа на “Гимназето”
през 90-те години.
Той е от разпознаваемите
лица на българската
телевизия. Днес е част от
журналистическия екип на
БНТ.

Щастлив съм, че
20 години по-късно
„Гимназето‖ още
съществува. Това ме
изненада! Може би,
защото въобще
нямахме амбиции да
създадем нещо, което
ще надживее много
училищни поколения.
Започнахме
„Гимназето‖, за да се
забавляваме. Идеята
трябва да се е родила
на някоя пейка в
училищния двор, а не
на някой чин, докато аз,
Ваня Ефтимова и
Невена Мирчева сме
правили планове за
бъдещите си професии.

мнение. Цитирам: „Въпреки че училищата не се обичат много, в
дискотеката са заедно и си купонясват―. Какво повече да иска
човек...
Друго нещо, което ми прави впечатление, е фактът, че
през 1996, а предполагам и много след това, „Гимназето― е
провеждало конкурс за есе. Идеята много ми допада, но бих
искал да се замислите: Колко от вас биха взели участие в такъв
конкурс, който не е свързан с някаква награда? Друг факт,
който говори за предприемчивостта на тогавашните ученици на
ГПЧЕ е това, че по онова време са основани клубовете по
екология и философия, които и до днес функционират и в
които някои от нас, настоящите ученици, участват. По –
интересното е, че тези клубове са основани по инициатива на
ученици. Може би трябва да вземем пример от тях...
Разбира се, не липсва и хумористичната рубрика на
„Гимназето―, а именно „Люти чушки―. Интересно име, а? Тук се
намират сведения за това как някои от учителите решили да се
позабавляват в тогава известната дискотека „Фаворит― човешко е, всеки има нужда да разпусне. Друг интересен
случай е как се пръсва стъкло на училищния автобус в
движение. Явно атмосферата в понеделник сутрин преди
започване на часовете е доста напрегната и стъклото просто
не е издържало. Интересна е и случката с небезизвестния
господин по физика Цветан Христов. Господин Христов
проявил героизъм, като прескочил заключените решетки в
преддверието на плувния басейн. Явно г-н Христов е искал да
докаже на всички какъв добър и ловък спортист е.
Разбира се из страниците се намират много други забавни
случки и интевюта, които за съжаление са твърде много за да
споменем всички. Аз лично съм благодарен, че успях да се
докосна до тази малка част от миналото на нашата гимназия и
че успях да го споделя с вас.
Веселин Чорбанов -10 г клас,
член на настоящия екип на „Гимназето”
Много бързо повлякохме след себе си съученици от
нашия випуск, а след тях и по-малките. Всеки видя възможност
да прояви своя талант, защото вестникът не стоеше на стената
във фойето на гимназията, а излизаше като част от общинския
вестник на Правец и така го четяха и извън училището. Може
би на сегашните ученици ще им се сторят странни нашите
амбиции, но през 90-те България беше много различна.
Страната се демократизираше и най-новото поколение се
бореше за свобода на словото. Това трябва и нас да ни е
заразило. Е, ние явно разбирахме свободата на словото като
право да окарикатуряваш учителите си. Но пък някои от тях
претижаваха рядко срещана самоирония. Днес някои от нас
вече работят в много по-големи медии и се надявам, че сме
съхранили онази дързост от тийнейджърските години. Невена
Мирчева е главен редактор на списание „Икономика‖ след като
дълги години работи във вестник „Стандарт‖. Ваня Ефтимова е
кореспондент на „Капитал‖ и БНТ от Съединените щати и скоро
ще издаде книга на английски. А аз съм част от найавторитетния журналистически екип на БНТ. Всички останали
са постигнали много добри позиции в български и чужди
фирми. И съм сигурен, че зад този успех стоят учителите,
които ни дадоха свобода на нашите идеи.
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Ваня Ефтимова
Випуск 1996
Кореспондент на
„Капитал” и БНТ от САЩ
В моите спомени за създаването на
―Гимназето‖ има доста бели петна - не си
спомням как дойде идеята да го издадем, как
точно се събрахме, даже как измислихме
името.
В паметта ми обаче са останали
емоциите около писането на всеки брой,
амбицията да намираме интересни истории
и самочувствието, че правим нещо важно.
Сега от гледна точка на годините и опита на
професионален журналист дори ми е
странно, че едва шестнайсет-седемнайсет

Милена Иванова
Випуск 1996
В момента живея в Бургас.
Занимавам се с мрежов
маркетинг в сферата на здравето
и здравословния живот. Уча
хората как да развиват позитивни
личностни качества, как да
следват мечтите си и да бъдат
здрави и успешни „извън
Матрицата”.

годишни сме имали подобни желания и
смелост.
Когато се обърна назад си давам сметка,
че ―Гимназето‖ се роди в атмосфера на
оптимизъм и желание и нашата малка
езикова гимназия да е равна по амбиции и
успехи на всички останали. Стефан Танев —
някой, който може да бъде описан най-точно
с английския израз larger than life или човек,
излизащ извън общоприети рамки и със
стремежи над тривиалните — тъкмо беше
станал директор. Той донесе със себе си
чувство на интелектуална свобода и
космополитност. Не че някой ни беше
наредил да създадем училищен вестник; но
пък и никой не ни ограничваше или гледаше
с неодобрение ако изведнъж проявим
инициатива, даже напротив.
Повечето от нас имаха някакъв опит в
писане за печатни медии - Даниел например
бе репортер за етрополския вестник, аз и
Невена - за ―Ботевградски вести.‖ Но да
имаме свободата да работим над теми,
които истински ни вълнуват, това беше нещо
ново. И доста трудно, честно казано. Даниел
например все настояваше за статии, които
ще провокират и карат учениците да чакат
следващия брой с нетърпение, Валя имаше
усет към истории с по-дълбок смисъл,
Милена искаше занимателни четива. Във
всяка професионална редакция избирането
на теми е сложен процес, някои журналисти
откровено мразят да се появяват на т.нар.
планьорки, и не една дългогодишна вражда
е почвала от тях. Ние в ―Гимназето‖ обаче
някакси успявахме да се планираме я в
голямато междучасие, я преди да вземем

автосуса следобяд. Още по-странно е, че
(почти) спазвахме сроковете за излизане.
Подозирам че някои някои учители не
бяха много щастливи със статиите в
―Гимназето‖. Всъщност това беше извор на
голямо безпокойство и спорове, докато
готвехме броевете. За да имаме
въодушевена публика обаче, трябваше и да
отразяваме какво реално вълнува
останалите ученици и какво те обсъждат в
междучасията и в автобуса за Ботевград. Поголямата изненада бе как учителите, срещу
които бе насочен сарказмът, реагираха.
Например ние имахме голям страх от г-жа
Колчакова по физика, известна със
строгостта и изискванията си (а ако сме
съвсем честни, физиката е по принцип
предмет, който докарва 99% от населението
на земята до състояние на безкрайно
отчаяние; даже Анджелина Джоли няма да е
особено популярна, ако тръгне да я
преподава); съответно тя, изобразена като
смъртта с коса. Г-жа Колчакова, неочаквано,
дори не показа, че знае за карикатурата.
Великодушна и единствената правилна в
този случай реакция. Докато други учители,
които смятахме за ―готини,‖ не можаха да се
сдържат да не кажат нещо по темата в час.
Друг път Даниел направи анкета имат ли
нужда учениците от час по сексуална
култура. Отговорите бяха забавни,
щекотливи, някои направо умопомрачителни.
Естествено, ние ги публикувахме анонимно,
но знаехме кой какво е казал. Читателите
обаче не спираха да питат и опитват да
отгатнат имената на анкетираните.

Изненадах сама себе си с тази
констатация, но всъщност не помня почти
нищо конкретно от времето, когато
създадохме и издавахме „Гимназето‖. Но
добре помня емоциите, свързани с писането
на вестничето.
Спомням си, че името дойде толкова
естествено (повлияно от популярното в онези
години предаване „Каналето‖) – че като че ли
първо измислихме името, а после самия
вестник! Беше много вълнуващо, забавно и
всичко ставаше лесно, като на шега.
Гордеехме се с това, което правим и, разбира
се, се радвахме на особена популярност сред
гимназистите и сред учителите. Безспорно
бяхме повлияни от духа на времето – 90-те на
миналия век бяха един „особен‖ период.
Мисля, че ако трябва да определя с една
дума това, което се усещаше във въздуха,
тази дума ще е „свобода‖. Ако трябва да са
две думи – „свобода + отговорност‖. Цялото
общество се учеше да бъде свободно, да
изразява смело това, което мисли и желае, и
в същото време – да поеме отговорност за
тази своя свобода на действие и изразяване.
Ние самите също се учехме на това!
Най-ясният ми спомен, свързан с
конкретен материал, е една статия по повод
въвеждането на задължителните матури – по
онова време това все още бе само
законопроект. Позицията ми бе категорично
критична и докато пишех статията, се
раздвоявах между желанието да кажа точно
какво мисля и опасенията как ще бъде приета

гледната ми точка от учителите и директора.
Място за опасения всъщност нямаше.
Радвахме се на подкрепата им, за тях нашата
работа също бе повод за гордост. Всъщност г
-н Танев, който тогава бе директор на
гимназията, държеше да се отнася с нас като
с равни, оставяше ни да правим каквото
сметнем за добре – и съответно да си носим
отговорността от взетите решения.
Като погледна назад днес, осъзнавам, че
това е първият проект, в който съм участвала
по собствено желание и собствена
инициатива. И че създаването на „Гимназето‖
ми е помогнало да започна да развивам в
себе си качества като самодисциплина,
самомотивация, умения за работа в екип,
отговорност към идеята, реализацията,
съмишлениците и публиката. Както и бе и
един чудесен пример за това, че е редно
човек да се занимава с нещо, което му носи
удоволствие и удовлетвореност – за да се
чувства щастлив и успешен. Може би
прекрасните емоции, свързани с нашето
„Гимназе‖, ми дадоха смелост през
следващите години да търся за себе си
именно такава професия. Ако мога да си
позволя да дам един съвет на днешните
гимназисти – опитайте да преодолеете
стереотипите в мисленето си (своето и на
обществото) и намерете такова занимание, в
което освен че сте добри, ви носи радост и
удовлетворение. Нещо, което бихте правили,
независимо дали ви плащат или не!
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Здравейте,
прекрасни млади
хора, които днес
седите на нашите
стари чинове в ГПЧЕ
„Алеко
Константинов” в
Правец! Поздрави и
на нашите учители,
които винаги ще
помня и обичам!

Невена Мирчева
Випуск 1996
12 г. работи като репортер с
икономически ресор във в.
„Стандарт”, а от 4 г. е главен
редактор на сп. „Икономика”.

Аз съм
Невена Мирчева и
учих в прекрасната
ни гимназия между
1991 и 1996 г. в
паралелка с френски
език, с класен
ръководител г-жа
Нели Тенева. Това
беше по времето,
когато и обичаната
ни гимназия получи
своето име и патрон
– Щастливеца.

След това завърших
журналистика в СУ
„Св. Климент
Охридски”, а
любовта ми към нея се събуди от няколко съученици и
един училищен проект, наша „рожба” – вестник
„Гимназето”.
Идеята, да отбележите годишнината от
създаването на училищния вестник, е прекрасна. Върна
ме във времето на първите ми плахи крачки като
журналист и съм щастлива да разбера, че и до днес в
мен има немалко от онова любопитство, което имах към
живота, а после и в професията.
Желая Ви много прекрасни години напред да
запазите „Гимназето”! И да запазите в себе си това
въгленче, запалено през годините, прекарани в ГПЧЕ!

Част от екипа на “Гимназето” - 1996 г.

Моят спомен за „Гимназето”
Невена Мирчева
Как точно се роди идеята за „Гимназето”, не си
спомням съвсем точно, но като че беше всеобща идея на
група хора , за които любопитството към света напираше
да се превърне в професионално занимание. Името също
е плод на обща работа – докато обсъждахме как можем да
наречем училищното издание, някой просто го изтърва...
Идва от „Каналето” – едно от най-популярните тогава
хумористично-публицистични предавания на екипа Слави
Трифонов, Камен Воденичаров и сие, създатели на
култовото студентско предаване „Ку-Ку”.
Един от най-ярките ми спомени, свързани с
подготовката на вестника, е отново наше всеобщо дело –
на екипа на „Гимназето” – първи стъпки в поезията...
Силно е да се нарече поезия, г-жа Христина Кънева би го
нарекла „стихоплетство”. Направихме една ода, пародия
на „Опълченците на Шипка”, която разказваше за
опълченците от ГПЧЕ „Алеко Константинов” и
ежедневната неравна битка за място в автобуса. И тогава,
както и сега, предполагам, по-голяма част от учениците
идвахме от Ботевград, а и от Етрополе, и всяка сутрин
пълнехме автобусите по тези линии. Описали сме тези
пътувания като едно шумно и поетично приключение, а и
то си беше почти като на война.
Като цяло вестникът бе пълен с много хумор, с
който понякога да замаскираме неудобството да поставим
ребром сериозни въпроси.
Най-важното, обаче, което си спомням от работата
по „Гимназето”, а и от престоя ми в гимназията, е
вълнението да правим нещо „наше” с тези приятели и
съученици, с които 5 години деляхме чинове, бягство от
клас, хихикане и спорове по време на часовете,
романтични трепети, надежди с натрупаното в училищните
години да тръгнем към реализиране на най-лудите си
мечти, без да сме сигурни къде точно ще се озовем...
Е, приключението е в самото пътуване, така че и на
вас „Добър път” и палци горе за „Гимназето”!

Пламен Иванов - бивш директор на ГПЧЕ, държи в
ръцете си в-к “Прометей” - 1993 г.
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ГИМНАЗЕТО – ЕМОЦИЯ, СТИХИЯ,
СПЕЦИАЛЕН СМИСЪЛ...
Изповед на един бивш единадесетокласник

Николай Николов
Випуск 1997

Магистър по ―Английска филология‖ и магистър по
―Тюркология‖, СУ ―Св. Климент Охридски‖. Има
седемнадесетгодишен опит в преподаването на
английски език като чужд. От 2005 год. е собственик и
управител на Езиков център ―Марконис‖, гр. Ботевград.
От 2009 год. е акредитиран изпитващ и оценител за
международно-признатите изпити на изпитния борд
Pearson, а от 2011 год. е акредитиран изпитващ и
оценител за международно-признатите изпити на
изпитния борд на Университета Кеймбридж – Cambridge
ESOL (понастоящем - Cambridge English Language Assessment). В периода 2011-2012 година последователно
придобива 6 преподавателски квалификации от
Университета Кеймбридж, сред които и Cambridge
CELTA.
Участник и презентатор е в редица международни
проекти и конференции в сферата на обучението по
английски език у нас и в чужбина (Гърция, Унгария,
Полша, Испания, Франция, Италия, Обединеното
Кралство).
Автор е на две книги издадени в България: ―Очите
на любовта‖ (2007 год.), “Ариадна 93” (българско
издание, поезия и проза) и ―Сакрален свят‖ (2015 год.),
“Ариадна 93” (българско и английско издание, поезия).
Удостоен е с ―Почетен плакет на Ботевград‖ отличие за приноса на Езиков център ―Марконис‖ към
развитието на академичния и културния живот в Община
Ботевград (2009 год.), както и с ―Почетен медал на
Ботевград‖ – отличие за висок професионализъм,
значим личен принос и висок творчески заряд в
развитието и внедряването на иновативни методи и
практики в чуждоезиковото обучение (2014 год.)
През месец април, 2012 год. става първият
българин, номиниран за престижните награди на
Британския Съвет в Обединеното Кралство ELTons 2012
– оскари за иновации в областта на обучението по
английски език. През месец март, 2015 год. получава
втора номинация за ELTons 2015 за иновативния си
продукт "T.I.M.E. for teenagers" (учебен комплект учебник
/методология/ за
преподаватели
по
английски език като чужд с аудио и видео приложения).

За мен ―Гимназето‖ не беше просто училищен вестник, а период от
съзряването ми. Емоция, стихия, специален смисъл, смело творческо
дръзновение, начинание, основано на упорита работа, амбиция и вяра. Вярата, че
всеки е длъжен както и доколкото може да даде своя личен принос за един подобър и справедлив свят. Вярата, че моето поколение има мисията да осъществи
нужната обществена промяна в България (в онези тежки години на преход). И
всичко това през призмата на един деветнадесетгодишен младеж, силно уверен в
себе си и познанията си предвид факта, че му престои да завърши най-елитното
училище в региона – ГПЧЕ ―Алеко Константинов‖.
Тогава (96-97 год.) ходех на училище, за да пиша.... за ―Гимназето‖. Лягах
си късно (т.е. рано), защото по цели нощи пишех на една стара пишеща машина....
за ―Гимназето‖. Ставах рано по-бодър от всякога и нямах търпение да отида на
училище... (Наистина!!!), за да разпространявам... ―Гимназето‖. И признавам си, в
часовете по математика и физика често тайничко пишех под чина...... поредната
статия за ―Гимназето‖... (Простете, г-н Начев и г-н Христов, с цялото ми огромно
уважение и благодарност към Вас!!!)
Спомням си как малко преди да завършат Даниел Чипев (днес известен
български журналист), Невена Мирчева и Ваня Ефтимова (също занимаващи се
много успешно с журналистика, доколкото ми е известно) един следобяд дойдоха
до класната ми стая и ме помолиха да поема вестника, в който дотогава само бях
публикувал няколко мои материала. Не можех да повярвам, че нещо толкова
красиво и уникално ми се случва. И така, ―Гимназето‖ продължи да излиза, но с
нов екип от пишещи ученици. Имах изключителното щастие да работя с Емил,
Сашо и Преслава (новите талантливи и отдадени ―журналисти‖ във вестника) и с
Веско Ефремов (нашият невероятен карикатурист). Спомням си, че това беше
времето на създаването на училищни клубове по западен модел. Естествено ние
също веднага създадохме нашия клуб ―Журналистика‖, в който се събирахме
регулярно, за да дискутираме материалите и темите за всеки следващ нов брой на
―Гимназето‖. И тук е моментът да спомена името на един ГОЛЯМ ЧОВЕК – г-н
Стефан Танев, тогавашният директор на гимназията. Благодарение на него
―Гимназето‖ излизаше, въпреки финансовите затруднения. Г-н Танев беше толкова
ГОЛЯМ, че можеше да си позволи да ни разреши (на нас, едни обикновени
ученици, та дори и пишещи във вестника) да спорим с него, да изразяваме и
защитаваме различни мнения и така да опазим ―Гимназето‖ като свободна зона,
демократична трибуна, лишена от всякакъв вид цензура. Тогава вестникът беше
изцяло ученически! А доверието, което получавахме от г-н Танев, както и от страна
на целия преподавателски екип, смятам, че също ни направи по-зрели и по-добри.
Защото освен на любовта и знанията, с които ежедневно ни даряваха учителите
ни, ―журналистите‖ в ―Гимназето‖ се радвахме и на още един дар – шансът
творчески и свободно да изразяваме себе си, независимо от превратностите на
времето, в което живеехме тогава.
Също не бих могъл да забравя, че рубриките ―Люти чушки‖ и ―Браво за...‖,
представящи по забавен и хумористичен начин събития от реалния училищен
живот, бяха едни от най-харесваните секции във вестника. Във време, когато
Интернет беше новост и малцина имаха персонални компютри, ―Гимназето‖
представляваше някакъв вид свободен форум, където редовно чувството за хумор
на редица преподаватели и на някои ―по-изявени‖ ученици в гимназията се
поставяше на сериозно изпитание.
Трудно е на един лист да се съберат спомените за всички случки и емоции
свързани с ―Гимназето‖, а и не е нужно, защото те са нещо лично и съкровено,
което вероятно звучи доста чуждо за днешните читатели. Най-важното обаче е, че
―Гимназето‖ продължава да се издава, че традициите са живи, че моята любима
гимназия продължава да бъде генератор за реализирането на нови прекрасни
инициативи, развиващи академично и творчески десетки млади хора, за което
използвам случая най-сърдечно да поздравя както пишещите в ―Гимназето‖, така и
всички останали гимназисти, ръководството на училището в лицето на г-жа
Щерионова и целия преподавателския екип.
―А на себе си, колкото и нескромно да звучи, пожелавам един ден да видя
в ръцете на сина ми, Марио, новия брой на ―Гимназето‖...
С пожелания за безброй нови успехи на всички в ГПЧЕ ―Алеко
Константинов‖,
Николай Николов
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СЛОВОТО ОСТАВА
Препускайки във времето от 1984/85
година насам, неусетно стигнахме до 1998
година. Година, която остана паметна за
гимназията, за учителите, за учениците...
Тази година бе белязана от раздялата ни с
един изключителен човек – Стефан Танов. В
нашето начинание да проследим историята
на училищния вестник срещнахме най-голяма
трудност, когато трябваше да напишем
материала за Танов, защото трудно може да
се разкаже за личност като него. Приносът му
за съществуването и развитието на вестника
е голям, особено след възобновяването му
през 1992 година. Той е бил онзи човек, който
обединява характерите, който мотивира,
който провокира... Хората, които са били найблизо до него и са работили заедно,
разказват най-точно кой и какъв е бил Стефан
Танов – неговите ученици:
„Стефан Танов - някой, който може
да бъде описан най-точно с английския израз
larger than life (по-голям от живота) или
човек, излизащ извън общоприети рамки и
със стремежи над тривиалните — тъкмо
беше станал директор. Той донесе със себе
си чувство на интелектуална свобода и
космополитност. Не че ни беше наредил да
създадем училищен вестник; но пък не ни
ограничваше или гледаше с неодобрение ако
изведнъж проявим инициатива, даже
напротив.―
Ваня Ефтимова

Преди няколко години се честваше 30годишнината от създаването на гимназията.
Учителите събираха най-различни
материали, за да се направи изложение.
Всеки носеше каквото е запазил през
годините – статии от вестници, плакети,
грамоти за постижения и снимки. Почти
целият педагогически колектив се събра в
заседателната зала. Разглеждаха се стари
снимки с умиление и носталгия, учителите си
спомняха за отминалите дни. Всички говореха
за Танов, естествено. Прехвърляха снимките
пак и пак и се опитваха да го намерят на
някоя от тях. Тогава някой каза: „Няма да го
видите. Той е зад обектива. Той ни снима!―.
Ако сега пак ни гледа отнякъде през своя
обектив, дано да е горд с нас и достойно да
сме продължили делото му! Поклон!
Нека завършим с думите на Стефан
Танов, защото СЛОВОТО ОСТАВА...
„...Един ГОЛЯМ ЧОВЕК – г-н Стефан
Танов, тогавашният директор на
гимназията. Благодарение на него
―Гимназето‖ излизаше, въпреки
финансовите затруднения. Г-н Танов беше
толкова ГОЛЯМ, че можеше да си позволи
да ни разреши (на нас, едни обикновени
ученици, та дори и пишещи във вестника) да
спорим с него, да изразяваме и защитаваме
различни мнения и така да опазим
―Гимназето‖ като свободна зона,
демократична трибуна, лишена от всякакъв
вид цензура. Тогава вестникът беше изцяло
ученически! А доверието, което
получавахме от г-н Танов, смятам, че също
ни направи по-зрели и по-добри.―
Николай Николов

„6 и половина” - бунтарят, пречупващ стереотипите
По времето, когато вестник „6 и
половина‖ е печатан, повечето от настоящите
ученици на ГПЧЕ-то тъкмо са се раждали.
Това обаче в никакъв случай не означава, че
той е антика, която трябва да бъде заровена
и забравена.
Дори напротив, това издание на
ученическия вестник е един страхотен бунтар
за времето си, пък дори и днес може да се
счита за такъв.
„6½” показва много по-различна
гледна точка, а именно тази на учениците.
Техните мисли, техните интереси, проблеми и
терзания са изложени в този вестник.
Прелиствайки страниците му, ще се
натъкнеш на всевъзможни тестове от сорта
на „Дали ти пука?‖, „Влюбчив ли си‖ и пр.
Въпросите им, от своя страна, са свързани
със ситуации в училището и това ги прави
още по-забавни. Във всеки един брой
присъстват също и статиите за музика,
театър и кино, но честно казано, на музиката
е обърнато най-специално внимание. Знаете
ли, че в училището ни е имало дори рок
група, която е носела името „Колорит‖? Аз
поне бях доста изненадана.
Ровейки се в хрониките на вестника,
човек може да научи всъщност много за
самото училище през годините. Чрез
многобройните интервюта с учителите в

рубриката „Без маска и грим‖, се научават
интересни неща за тях самите като хора, а не
толкова като учители. Не знам дали това се
дължи на по-освободеното мислене на
тогавашния екип или на това, че учителите са
били по-склонни към споделяне. Самата
връзка ученик-учител явно е била по-здрава и
надеждна от тази сега. Това, което със
сигурност знам е, че „6½” има на какво да ни
научи.
Продължавайки в духа на итервютата,
не мога да не спомена и тези с учениците.
Може би това е правело вестника попопулярен и е предизвиквало по-голям
читателски интерес. Това, което прави тези
интервюта интригуващи, е фактът, че са на
теми от ежедневния живот на гимназиста. В
тях няма задръжки, няма теми табу.
Въпросите са пределно конкретни, някои не
дотам тактични, а други са доста
провокиращи. В броя например за Свети
Валентин има интервю с двама УКТЦ-ари, в
което тема на обсъждане са любовта и секса
за една вечер. Явно екипът на вестника е бил
доста смел и дързък. Впечатляващо е с каква
готовност и предразположеност са правени
тези интервюта. Днес надали някой би се
осмелил да зададе тези въпрос, а и кой знае
какви отговори би получил... Нима наистина
вместо по-отворени и благоразположени към

„... Без морал, вяра в доброто и любов
към човека, нашите усилия винаги ще ни
връщат назад, в епохата на бай Ганьо,
където властва законът на политическата
джунгла и нравствената деформация.
Знам колко труден е изборът, който
младият човек трябва да направи. Вярвам
обаче, всички Вие, възпитаниците на
нашето училище, ще издържите достойно
този най-труден изпит по гражданско
поведение като бъдещи граждани на
обединена Европа.
И моята вяра е още по-силна, защото
ВИЖДАМ пътя, поет от нашите бивши
възпитаници.
Виждам техните усмивки!―
света, сме станали по-затворени и
ограничени? Това би било наистина жалко.
Колкото до останалите статии във
вестника, за тях може да се каже, че екипът е
полагал изключително големи усилия и
креативност. Въпреки че днес ние имаме поголям достъп до информация, попаднах на
неща, за които никога на бях чувала. Знаете
ли например, коя е най-известната статия в
света? И аз не знаех, но редакторите на „6½”
не само са знаели, а са я и превели, за да е
достъпна до всички.
Вестникът е пълен също и с различни
текстове, а дори и комикси на френски,
немски и английски. Както в един от броевете
екипът е казал: „Целта ни беше да направим
нещо, което да пораздвижи духовете в
училището. Искахме да направим вестник, в
който всеки да открива нещо интересно‖.
И това наистина е така, в „6 и
половина‖ всеки може да намери нещо за
себе си. Той наистина достига до широк кръг
аудитория със прямотата, директността и
различните си тематики.
И ето - накрая се оказва, че наистина
има какво да научим от предходните
поколения. Трябва да бъдем по-смели и
уверени в себе си, а и една гимназия винаги
има нужда от „раздвижване на духовете‖.
Ива Николова – 11 д,
настоящ член на екипа на “Гимназето”
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Ани Жекова

Валя Лалова

учи в английска
паралелка в ГПЧЕ от 1997
до 2000 година. Заминава
със семейството си в
Торонто, Канада, когато е
на 17 години. Там
завършва Университета
на Торонто, специалност
Икономика, среща мъжа
на своя живот и
установява, че
призванието й е да
мотивира хората и
започва да се занимава с
обучение в
корпоративния свят. През
2013 се премества със
съпруга си в Бостън, САЩ където работи като консултант на глобални
фирми, по проекти за създаване и осъществяване на програми за
обучение на лидери и специалности на индивидуални работници
включващи съчетание от обучение по интернет, чрез инструктор,
ментор, и т.н. и тяхното директно приложение в работата. През 2014,
семейството й се обогатява с още един член - вечно усмихнатият й син
Александър. Мото в живота, открито в гимназията: "Ако има воля, има
и начин".

учи в английска
паралелка в ГПЧЕ от
1997 до 2001 година. В
гимназията тя открива
страстта си към
френския език.
Любимата й учителка,
Нели Тенева, я подготвя
в продължение на 4
години и успешно
издържа всички
приравнителни изпити,
както и изпита за прием
във френски
университет. През 2001 г.
заминава за Ница,
където завършва
приложна лингвистика. Там си намира нова тръпка - португалския
език и бразилската култура. Това ново предизвикателство я отвежда
в Бразилия и в Португалия. Но журналистиката продължава да я
влече и записва магистратура "PR", като целия втори семестър е на
стаж в Бразилска телевизия. Веднага след това изкарва стаж в бТВ.
През 2011та г. приключенскияj й дух я отвежда в Квебек, Канада,
далеч от Европа, но близо до Ани, с която са се виждали само три
пъти за 10 години. Tам за първи път преживява тръпката да води
предаване на живо по радиото. В момента работи в PR отдела на
една от най-престижните организации в Квебек, Стопанската камара
в Монреал. Работата й е да пише на френски, любимия й чужд език.

ГИМНАЗЕТО - 6½ - ГИМНАЗЕТО

вестникът се считаше за формално четиво, изпълнено с литературни
есета, диктувани от учителството и той не се четеше особено много.
Ние се задушавахме от тези ограничения и бариери и нашите
тийнейджърски сърца се бунтуваха. Къде беше тръпката на
журналиста, който докосва своя читател и го кара да се замисли или
действа? За нас вестникът беше връзка, а не едностранно четиво.
Вестникът беше "чат форум". Интернет връзката беше в своето
зараждане по онова време и вестникът беше единствената връзка
между всички ученици. Ние не искахме той да бъде връзка на
учителите към учениците, искахме да свързва нас, учениците. Тази
връзка беше нужна, ние усещахме нейната липса и мечтаехме да
бъдем тези, които да я установят.
Спусъкът беше съобщение от дирекцията, че се набират нови
членове за екипа на Гимназето, което не беше споделено с нас
предварително. За нас това беше знак, че е време да поемем по нов
път. Ние не се чувствахме част от екипа. Бяхме призми, чрез които
гласът на учителството се очакваше да се преведе в такъв на
учениците. Може би очакване, че щом е "написано" от нас ще бъде
достъпно и важно за ученика? Но това не бяха наши думи или избор
на материал. Във вестника нямаше демокрация и свобода на речта.
Той беше диктуван от някой, който не се докосваше до учениците на
тяхното ниво. Той беше едностранно подаване на избрана
информация, която ТРЯБВАШЕ да бъде важна за ученика.
Ноам Чомски (горещо препоръчваме всяка негова книга на
тема медии, а дори и лингвистика) правилно споделя: "От много
години ме занимават два проблема на човешкото познание.
Първият е да се обясни как може да се знае толкова много, след
като разполагаме с толкова ограничена фактическа информация.
Вторият проблем е да се обясни как може да се знае толкова
малко, след като разполагаме с толкова много фактическа
информация."

Животът е серия от предизвикателства - такива, които той
поднася на теб, ти на него и себе си, но и онези, с които околните се
изправят пред теб. Ти и само ти си този, който решава как да реагира
на тези предизвикателства, и това е, което дава смисъла на твоето
съществуване. За щастие, гимназията е мястото, където имаш
възможност да се подготвиш за премеждията на живота, да рискуваш
и проверяваш възможностите и техния праг, да бъркаш без големи
последици и да се учиш от това. Гимназията е една зона на
безопасност, обградена с омекотяващи възглавници. Тя е твоето
ежедневие и малко копие на големия свят навън. Тя те формира като
личност, макар и докато си там, да не го осъзнаваш.
Вестникът беше едно огромно предизвикателство за нас в
много отношения. Когато Петя Кирилова се обърна към нас да пишем
статии за ―Гимназето‖, за нас беше чест и това отвори очите и апетита
ни към писането, директната връзка с всички ученици и учители, и
тръпката и гордостта от нашите постижения. Най-важното - към
нашето непоклатимо приятелство. Петя беше наш ментор и от нея
научихме много за стилът на писане на статии, редактиране, и целия
процес на издаване на вестник. Гимназето се издаваше под крилото на
Госпожа Кънева, която редактираше всички материали и даваше идеи
за повечето теми. От нея също научихме много за журналистическия
стил, за това как да кажем много с малко думи, да бъдем изразителни.
Научихме и как да бъдем търпеливи, когато не бяхме съгласни с
нейните препоръки. Как да се застъпваме за себе си и доказваме
смисъла на това, в което бяхме убедени. Как да следваме протокол, но
и да го заобикаляме деликатно. Гимназето беше нашата голяма
гордост! Нашата идентичност бързо започна да ни свързва с него.
В същото време, срещахме бариери, които лимитираха възможността
ни свободно да споделяме теми, които виждахме, че вълнуват
съучениците ни и света. Имаше моменти, в които забелязахме, че

(продължава на 10 страница)
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“6 и половина” доведе до този силен характер и нашето
непоклатимо приятелство днес. През последните 14
години и двете сме живяли в различни държави през
големия океан, а днес много по-близо, и винаги сме
поддържали силна връзка и сме се срещали на различни
места в света. Пътували сме заедно, откривали сме нови
емоции и сме се подкрепяли в много по-големи
предизвикателства поднесени от живота. Често мислено
се връщаме в гимназията и си напомняме от къде сме
дошли, къде сме открехнали предприемчивостта и
стимула си за живот и това и днес продължава да ни дава
криле.

Ани и Валя - Монреал - есента на 2012 г.

Ние усетихме директно това, което Чомски нарича "фабрикуване
на мнението" на учениците и още по-притеснителното беше, че ние
бяхме пионки, чрез които това фабрикуване ставаше възможно.
(Естествено, тогава идея си нямахме кой е Чомски, но в ретроспект,
когато първо четох неговите книги, имах директен пример с който
лично се идентифицирах - а това е прекрасно нещо! - АЖ).
Така се роди вестник ―6 и половина‖. Той беше нашето
предизвикателство. Ние искахме да бъдем повече от учениците, които
пишеха в Гимназето и получаваха шестици по литература. Искахме да
бъдем половината над това. ―6 и половина‖ беше бунт, едно
разклащане, от което имахме нужда ние, учениците, и учителите.
Разклащане на ―Гимназето‖, което потъваше в плаващи пясъци.
Събрахме смелост и обоснование, пихме по една студена вода, и
треперещи се явихме пред госпожа Щерионова.
Споделихме идеята си и за наша неочаквана радост, тя даде
своето "да" на нашата единствена мечта. "Да" на всичко, в което
вярвахме.
Поредният ни урок - ако се подготвиш както трябва, можеш да
бъдеш убедителен и постигнеш своето! За нас беше важно как да
поднесем идеята си, така че деликатно да изразим своя бунт, но и да
респектираме историята и целта на ―Гимназето‖, учителите, госпожа
Кънева, и цялата гимназия. Ние нямахме за цел да срутим всичко това.
Ние търсихме връзката, която липсваше.
Знанието и опита от ―Гимназето‖ ни дадоха отскок бързо да
осъществим ―6 и половина‖. Събрахме екип от съученици, които
вярваха и подкрепиха идеята ни. Подкрепа имахме дори от УКТЦ.
Логото на вестника направи за нас Тони Гигов, безспорният най-добър
графичен дизайнер в цялата околност, който тъкмо беше завършил
УКТЦ. Любо Стефанов, малко по-голям от нас ученик в английска
паралелка, а и нещо повече за една от нас, който правеше
оформлението на вестник Гимназето, предаде знанието си на нас, за
да можем да го продължим и това не беше бариера. Семействата ни
също ни подкрепиха и помогнаха да напечатаме вестника в голям
формат, в цвят и в огромни количества.
Първият брой беше изключително важен за нас да предадем
смисъла на новия вестник и да зададем неговия тон сред читателите.
Беше изпълнен с интерактивност с учениците - тестове,
предизвикателства, хумор. Имаше статии за неща, които вълнуваха
нас - учениците. Рубрики от "лафката", от "прозорците" на главния
етаж, от "коридорите" на гимназията. Подчертавахме всякакви
ученици, които имаха успехи, нещо важно, което искат да споделят,
или просто бяха интересни или актуални. Имахме рубрики, с които
учениците можеха да се обръщат към всички чрез съобщения. Имаше
за всеки по нещо. Идеи събирахме от всички в екипа, а също така
направихме и кутия за обратна връзка при леля Краси (книжарницата),
където можеше анонимно или не, да "чуваме" мнението на читателите
ни. ―6 и половина‖ беше нашият форум за интерактивност с
учениците!!! Нашата мечта да се докоснем до всеки!

Още първият брой беше хит и нямахме достатъчно копия. Валя
трябваше да се върне в печатницата за още копия! Още помним
вълнението от деня, в който го издадохме. Ден, който дефинира
нашия бунтовнически характер, който имаме и днес!
―6 и половина‖ беше успешен, защото беше форма на бунт, а кой
тийнейджър не би подкрепил това??? Вестникът се пишеше само от
ученици за ученици. Темите идваха от учениците, вълнуваха
учениците и бяха писани от учениците. Редовно имахме гости
автори, а екипът на постоянни журналисти беше сплотен, свеж, и
респектиран. Толкова много хора ни подкрепяха и правеха
издаването му възможно. Ние самите нямахме представа колко поголяма от нас беше тази идея и докъде можеше да доведе. Успехът
ни беше безспорен - всички без изключение го признаха. Дори
укатецари го четяха! Вестникът сам говореше за себе си. А ние
денонощно бяхме обзети от неговото издаване и сърцата ни горяха
от вълнение, щастие, гордост. Дори по време на часовете си
разменяхме бележки с идеи и планове за броевете. Чувствахме се
част от нещо по-голямо от нас, на което ние дадохме начало. Бяхме
революционери. Ние избрахме да поемем този риск, когато
предизвикателството се изправи срещу нас. Избор, който следваме и
до днес.
Това предизвикателство ни научи на всичко, което животът покъсно щеше да ни поднесе и възможността да експериментираме във
вакуума на гимназията не може да бъде заменена с нищо. 14 години
изминаха откакто завършихме гимназия. Едва ли имаме спомени за
изравняване на химични уравнения (но кой може да забрави
практичните съвети на Соня Василева), или за детайлите на Втората
Световна война (но помним аромата на чая на Ваня Димова), или
каквито си искате други академични подробности. Да, те са важна и
основна цел на твоята гимназия. Но практическият опит,
емоционалните премеждия и успехи са онези неща, които остават
дълбоко закодирани в твоята личност и това, което прави теб
уникален човек. Един CEO на глобална фирма, с която работя
правилно сподели, че 80% от успеха ти в корпоративна Америка е
характер, и само 20% знание и опит. Много искам да предам това
съобщение на днешния гепечар. Искаше ми се някой да ми го беше
казал, когато и аз бях там (АЖ).
Твоите емоционални премеждия в гимназията са изключително
важни за формирането на твоя характер и успехите ти в живота.
Нямаме предвид, че трябва да се бунтуваш като нас! Но животът е
серия от предизвикателства. В гимназията, ти без да усетиш, ще се
научиш как да реагираш на тях. И без да усетиш, утре ще реагираш
по същия начин извън този вакуум и в истинския живот. Дерзай! Сега
му е времето да експериментираш безопасно! Това ще ти даде
криле, опит и самочувствие да го правиш цял живот.

Ани Жекова, Валя Лалова
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“Гимназето” през новия век
Гимназето 2000-2006г
Периода между 2000 и 2006 г. е един от най-плодородните за
училищния вестник. В архива ни има съхранени над 20 броя. За
съжаление, остават и няколко дупки. Редакционният екип през тези
шест години е бил значително по-голям от нашия и голяма част от
журналистите остават активни през годините.
Прави ни впечатление, че в броевете широко са обхванати
училищни теми. Всяка проява и събитие е подробно отбелязана във
вестника. Например в началото на хилядолетието в училище е имало
много силен отбор по дебати, воден от американски доброволец –
изглежда традициите датират отдавна. Сред най-интересните броеве
е и юбилейният брой по повод 20-годишнината от създаването на
гимназията. Той започва с един интригуващ и емоционален разказ за
госпожа Щерионова, вече директор на ГПЧЕ, в деня на годишнината.
В броя има и една статия озаглавена „Не на задължителните
матури!‖. Сигурна съм, че би заинтригувала всеки от вас така, както
мен.
Освен това може да прочетете всичко, което интересува един
гепечар – от как да се справим със стреса в училище до любовни
съвети. Има различни тестове като „Умееш ли да флиртуваш?‖ и
„Познаваш ли тайните на любовта?‖. В секция музика се среща туктам по някоя статия за нашумели артисти и групи (никои от, които не
успях да разпозная). Попаднах обаче и на нещо много интересно – в
ГПЧЕ е имало рок банда. Наричали са се F.M.G в състав от 6 души. В
спорта както преди, така и сега УКТЦ и ГПЧЕ са вечни опоненти.
Според статиите ГПЧЕ са завоювали завиден брой баскетболни и
футболни победи над момчетата от УКТЦ.

Росица Бошняшка
Випуск 2004

Завърших Журналистика през
2008 г., като междувременно
записах втора специалност
Индология и завърших през
2010 г. След това учих една
година в Индия и обикалях
доста, въпреки че Индия е
безкрайна и още 10 пъти да
отида няма да съм я
обиколила цялата. От доста
години вече преподавам
английски на деца и възрастни
и понякога превеждам на
индийски гости. През
останалото време се
занимавам с театър, йога и
пътешестване.

Аз "наследих" занимаването с "Гимназето" от сестра си, която
заедно със свои съученички беше от по-активните участници. Някак
естествено това стигна и до мен, когато те завършиха и вече нямаше
кой да поеме списването му. Най-ярките ми спомени са от 12-и клас,
защото тогава се заехме с цялостната организация по списването,
форматирането и издаването на вестника. Тогава нямаше възрастен,
който да ръководи процеса, затова сами подбирахме темите,
разпределяхме задачи, редактирахме и оформяхме материалите.
Сами се свързвахме с печатницата и правехме сметки колко пари ни
трябват за колко бройки и колко ще ни останат, ако вземат случайно
да ни останат някакви след продажбата на броя.
Спомням си, че разглеждах броеве на вестник "Труд" и реших,
че трябва да се опитаме максимално да доближим тази визия, затова

В развлекателните секции са поместени и много учителски и
ученически бисери. От уважение към преподавателите цитатите са
анонимни. Ние обаче успяхме да разкрием много от тях и здраво се
посмяхме. Не липсват и кръстословици и вицове. В един брой даже
има шаблон за съставяне на албум със снимки за абитуриентите.
Интересно ми е дали някой клас го е използвал.
Това, което прави най-голямо впечатление, е отношението
между ученици и учители. Връзката ученик-учител е била много посилна отколкото е сега. Учениците са се чувствали достатъчно близки
до своите преподаватели, за да споделят с тях, да търсят техните
съвети, че дори и да се шегуват с тях. Днес тази връзка е на
изчезване и това ме натъжава.
Анжелика Рао - 12 б клас, член на екипа на Гимназето
въведохме колонки, карета и подзаглавия. Смятам, че това доста
разчупи и осъвремени "Гимназето" тогава. Друго своеобразно
въведение беше това, че се самозадължихме да има що-годе редовен
график на издаване. Доколкото си спомням, преди това брой се
издаваше, когато имаше достатъчно материал. А ние решихме, че
трябва на всеки месец и половина или два да има брой, за да не
изтече давността на материалите в него. Зад два от материалите,
които открих в старите броеве - за стола и за мишката - стоят
конкретни случаи. Някъде още в първите ми години в гимназията
плъзна слух, че в една от стаите има мишка и момчетата от всички
класове се забавляваха да стряскат останалите с викове "Мишка!".
Тази легендарна мишка вероятно е обиколила всички класни стаи в
гимназията. А по повод столовете - не знам дали сега още е така, но
по мое време столове все нямаше и си беше голям късмет, като
дойдеш на училище, да имаш стол и той да е здрав. Затова или
тихичко си вземахме столове от съседни класни стаи, или трябваше да
ходим при домакина (домакин ли се казваше?) и той ни даваше по
някой ремонтиран стол. Та оттам и статията "По следите на изгубения
стол".
Нещо, на което много държах тогава, беше да имаме
участници от всички паралелки и випуски. Имаше един момент, в който
английските паралелки от по-горните класове доминираха всичко и
макар ние да бяхме тъкмо техни представители, се опитвахме да
въведем някакъв вид демокрация - и се получи.
Нямам много ярки отделни спомени, но в съзнанието ми се е
запечатало усещането за удовлетворение от това, че правим нещо
заедно, в което участват всички, нещо, което е новаторско и ще остане
след нас. Такъв беше духът на срещите ни тогава и предполагам
тъкмо това ме подтикна по-късно да запиша журналистика и да
започна да се занимавам професионално с това.
Това, че по-късно се отказах въобще от журналистиката, е
съвсем отделна тема.
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Кристина Цанова
12 „а” клас, випуск 2005г

Пътуването.
Онова незаменимо изживяване, което ни поставя в различни
ситуации, на различни места и ни открива нови хоризонти и
запознанства с пъстри култури. Или просто пътуване във времето, в
спомените, към местата и хората, които са направили дните ни това,
което са. Днес, повече от всякога, мога да кажа, че пътувам.
Географски и мисловно.
Изминаха 10 години от завършването на випуск 2005, моят випуск.
А аз съм на близо 8000 км от България в деня на наборната среща. И
не ми остава друго освен да си спомням.
Преди 10 години следите на времето бяха видими предимно по
състоянието на материалната база на гимназията, но и същото това
време беше изградило традиции и характер, които все още са живи.
Една от тези традиции е ученическият вестник "Гимназето".
През последните години Гимназията се променяше и адаптираше
към новите поколения и очаквания. И облика на сградата е добил нов
вид. Глобализиращият се свят и новите технологии правят срещата
между миналите випуски и настоящите много по-лесна и възможна.
Днес, ГПЧЕ има своята страница в социалната мрежа Facebook. А
преди години, аз и още няколко момичета и момчета правехме опити за
създаването на уеб страница, която така и не успяхме да реализираме
напълно. Пропуск, за който и до днес се сещам с недоволство. Но пък
спокойствието идва, когато погледна към "Гимназето". Мога съвсем
отговорно да споделя, че това е вестникът, който промени моя живот и
предопредели много от настоящето ми.
Вероятно ще е забавно за учениците да разберат, че в началото
на този век, само преди няколко години, когато нямаше социални
мрежи, общодостъпен Интернет и множество онлайн платформи за
комуникация, за учениците, вестникът беше единствен начин за
създаване на общност, за изразяване, за забавление, за информиране.
Но и по-важното, създаваше усещане за мисия. Мисията на всеки
следващ випуск да съхрани и продължи традицията.
Бях в 10 клас когато реших, че искам да се включа. Екипът беше
малък, защото всеки завършващ випуск залагаше ново начало и
променяше редиците на екипа. Това се вижда най-ясно от облика на
вестника. От различните формати и цветове, през променящите се
рубрики до смененото лого и стилове на писане.
Добре си спомням всички срещи на екипа на Гимназето. Често в
голямото междучасие, в някой широк коридор, а понякога, при "добро
разположение на звездите", в някоя свободна стая за кратко се
събираше група хора от различни класове, които изграждаха основите
на новия следващ брой. Идеите се обсъждаха, задачите се
разпределяха. Давахме си краен срок, преброявахме спечеленото от

последния брой и си поставяхме
за цел да го направим по-бързо.
Имахме много работа, но винаги
се забавлявахме.
Имам много спомени от
онези 3 години. В началото
започнах скромно с няколко
кратки статии или игри с
читателите. След това поех и
графичния дизайн, ходех до
печатницата с всеки готов брой,
редактирах в движение докато
оформях страниците и се опитвах
да събера всички материали в
малкото пространство, което
можехме да си позволим. Много
безсънни нощи минаваха пред
“За журналистическа храброст”
екрана на компютъра, но всяка
една си заслужаваше щастието да
добавя брой към архива си. И винаги
заделях и един брой за архива на
училищната библиотека. Отидете да
ги видите, сигурно още са там!
По мое време анкетите бяха
трудни за изпълнение, но пък найинтересни за четене. Задавахме
въпроси на съучениците си,
Музикалната загадка на Криси
обикаляхме по класовете и
събирахме мнения. Опитвахме се
мненията да не са винаги анонимни. Именно една такава анонимна
анкета провокира нежелано недоволство. Учителите се оплакаха, г-жа
Щерионова ни извика на среща в кабинета си. Имаше възможност дори
да ни забранят да издаваме Гимназето. Приемахме коментарите и
опита за налагане на граници за вид цензуриране и за първи път се
сблъсквахме с подобни казуси. С разговори (и спорене, признавам)
успяхме да постигнем съгласие, но до завършването ми, всеки
следващ брой си беше цяла битка. Бяхме избрали да продължим за
сметка на финансовата подкрепа. Нали само така можеше да запазим
някаква независимост. Търсехме спонсори, разчитахме на продажбите,
трябваше да изберем по-евтината, но цветна хартия в печатницата.
Тези трудности бяха просто част от приключението.
Явно битката е била пленяваща, защото няколко от нас,
ангажираните с ―Гимназето‖ по това време, решихме да продължи
обучението си в специалност Журналистика на Софийски университет.
След като завърших през 2009г, Университетското радио стана мой
дом, моя страст, мое призвание. В продължение на 4 години имах
щастието да усетя магията и на радиото. И този път техническата част
- тонрежисьорското място - ми беше по-интересна. Но останах близо и
до журналистиката - участвах със своя рубрика в предаването за
туризъм, поемах репортажи, няколко пъти бях водещ на обеден и
сутрешен блок, а понякога представях и новинарските емисии. Колкото
и да обичам професията си, умората от условията в страната ме
накара да се реализирам и в други сфери. Днес, работя от вкъщи,
опитвам се да намеря своето място, пътувам и мечтая.
Но нито за миг не съм забравила емоцията да съм част от
Гимназията, да бъда с приятелите от екипа на Гимназето. В стаята ми в
Правец, все още виси един импровизиран медал от капачка за буркан с
надпис - Награда за журналистическа храброст. Получих го на
тържеството в актовата зала, когато 11 клас ни изпрати с много смях и
сълзи. До мен, на сцената, закичени с такива "медали" бяха всички
съвипускници, които бяха допринесли през годините за изпълването на
страниците на Гимназето със съдържание. Не бих посмяла да ги
изреждам всичките по име, защото вероятно ще пропусна някого.
Списък с имената на редакторския екип може да намерите на
страниците на всеки брой, така както трябва да бъде. Надявам се тези
списъци и публикации да не спират, независимо от променящото се
време, нека традицията е това, което ще продължава и ще изгражда
облика на една Гимназия, която ни извежда към върха.
Нека пътуването продължи!
Кристина Цанова
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за
„Гимназето”
Какво е за мен
„Гимназето‖—
споменът
винаги
поражда много
емоции,
тръпка,
вдъхновение,
гордост и
EЛЕНА ГЕНОВА
лично
ВИПУСК 2006
удовлетвоЕли печели пълна стипендия за обучение
рение.
два пъти - за магистратура и доктурантура. В далечните
2001-2006г.
На тази снимка е със сертификата за
бяхме
магистратура.
ентусиасти да
Бакалавър: Политология, СУ"Климент
покажем
Охридски" София,
нашите
Магистратура: Социология The University of литературни
Nottingham, UK
наклонности
Докторантура: Социология, The University
пред
of Nottingham, UK
читателска
публика.
Приемствеността в редакцията, ученическото самоуправление беше
съвсем естествен процес. Да, ние се справяхме с лекота, защото
бяхме близки по дух, креативност, по търсене на новото. Направо
горяхме в огъня на истинската журналистика. Толкова се радвахме,
че във Факултета по журналистика на СУ знаеха за школата на ГПЧЕ.

Влизахме в творчески
спорове с главния редактор г
-жа Кънева и отстоявахме
крехките си амбиции с жар. В
този период бяхме горди, че
успяхме да променим
външния формат на вестника
-размер А4 с компютърна
обработка. Идеята се хареса
много, защото така вестникът
можеше да се чете и в час
(ама това разбрахме покъсно).
С Мери, Деси, Льонката
Посланието на Ст. Цанев
(безценен компютърен
дизайнер и фотограф), Миряна търсехме голямата новина — новото,
което смятахме, че ще бъде интересно за нашите читатели. И
нашият миг изгря— ето как:
Традиция в училище беше да посещаваме в София различни
културни мероприятия. През м. май 2006г. посетихме в Народния
театър „Ив. Вазов‖ постановката на Стефан Цанев „Последната нощ
на Сократ‖. Няма да забравя блестящата игра на Аня Пенчева, Стоян
Александров и Георги Мамалев. Няма да забравя никога и срещата
на нас учениците от ГПЧЕ с великия драматург Стефан Цанев и
режисьора Здравко Митков. Чувствахме се големи, чувствахме се
истински журналисти. Скъп спомен ще остане за мен посланието,
което лично написа Стефан Цанев. Пазя си го и до днес.
Много се радвам, че има и днес инициативни ГПЧЕ-ари, които
продължават да работят за „Гимназето‖ и вярвам, че така ще бъде.
„Гимназето‖ винаги е изразявало духа, стила и силата на младите,
искащи и можещи личности.
С най-голямо удоволствие: Елена Генова

Вече част от Обединена Европа!
2007 година е историческа за България с
приемането ни в Европейския съюз. Отбеляваме периода
след 2007 г. като важен, защото вече сме част от
голямото европейско семейство, а от това очакваме да
даде отражение, както на цялото ни общество, така и
върху училищния живот. Всички празници, като свети
Валентин и значими събития, като завършването на
абитуриентите, са подобаващо отразени. В рубриката,
която съществува и днес „Из коридорите на ГПЧЕ“ може
да срещнем забавни случки от ежедневието на учениците
в статиите „ГПЧЕ гладува!“ и „ТОП 10 на закуските в
стола“. В този период пишещите в „Гимназето“ не са
останали безразлични към въпросите, разтърсващи
обществото като например „Стачката на учителите“.

ЕЛЕНА
ПЕТРОВА
ВИПУСК 2007
Елена (или Льонката),
както я познават всички и
както по-горе я определя
другата Елена - безценен
компютърен дизайнер и
фотограф.
Един от най-добрите в
историята на ―Гимназето‖
“Сега съм един щастлив програмист, който обича да си
спомня за сладките и безгрижни години в гимназията."

Сериозно внимание се отделя и на дискусията „За или
против матурите?“... добре ще бъде след близо 10 години
отново да поставим въпроса на обсъждане, защото
темата за матурите днес е по-актуална отвсякога. Общо
взето учениците, трудещи се в „Гимназето“, надграждат
наследеното. Последното, с което ще завършим обзора
си за този период, е една статия, която от време на време
трябва да препрочитаме, за да си припомняме важната
роля която имат пишещите за „Гимназето“ и важното
място, което заемат в училищния живот. В материал
озаглавен „Без Хелоуин?“ екипът на училищния вестник
основателно отправя по деликатен и възпитан начин
критика към училищното ръководство и педагогическия
колектив. Случва ли се това днес...?

Среща в голямото междучасие:
задачите са разпределени и започват новите журналистически
подвизи. Мери и Гиги преследват рок групата на ГПЧЕ за интервю след
поредното им представяне на Фашинга в актовата зала. Хелън бърше
сълзи над последната си статия в "кариерата" за ―Гимназето‖. В
старанието си да се съсредоточиш в записването на чуждите бисери,
неусетно виждаш своите в новия брой. Безспорно спомените от
Гимназето предизвикват само усмивки и позитивни емоции (ако не
броим озадачението ми, когато сметнах колко години са изминали от
тогава).
Хората казват: "Крушата не пада по-далеч от дървото". Е, явно
са прави. Като се има предвид, че моите "дървета" са програмисти (и
очевидно е трудно да избяга човек от съдбата), "журналистическата‖
ми кариера се изчерпва с тези няколко години в ГПЧЕ.
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Десислава Василева
Випуск 2008

Представител съм на героичния випуск
2008 и зрелостник на същия, което дължа на
прекрасните преподаватели, които 5 години
моделираха личността ми и ми дадоха найценните житейски уроци, за което голям
поклон и Благодаря!
Горда съм, че имам макар и минимален
принос към трите десетилетия история на
в.‖Гимназето‖. По мое време той беше
формат А4 и черно-бял. Имах възможността
да бъда част от екипа му 4 години, като за
това време успях да придобия навици да
пиша малко и съществени неща, да спазвам
крайни срокове и да работя в колектив.
Спомням си, че преди брой винаги си
разделяхме задачи и темите, г-жа Кънева се
стараеше да се чувстваме уверени, в това
което правим. За нас‖Гимназето‖ беше и
пътят да бъдем разпознаваеми по начин,
изключваш помпозното модно присъствие в
коридорите. Писала съм различни „статии‖,
публикувала съм личната си посредствена

ученическа поезия и съм отразявала спортни
събития.
Последното днес е освен страст и
работа за мен! Част съм от ръководния екип
на най-бързо проспериращия волейболен
клуб в България за последните годиниВК‖Тетевен Волей‖, имаме собствена медия,
правим репортажи, интервюта, работим с
национални медии, федерации,
министерства и т.н. През 2014 самата аз бях
ментор на студенти по журналистика, които
изкараха практика, одобрена от МОН при
нас, независимо че аз съм юрист по
професия. Днес eжедневно ми се налага да
редактирам работата на сътрудниците ни, а
дори не съм си мечтала за това! Вярвам, че
опитът в ‖Гимназето‖ е бил полезен и за
други и че е дал тласък на много ученици да
се развиват и да правят това,което обичат!
Убедена съм,че това вестниче ще пребъде,
както и самата Езикова гимназия, дом на
толкова много хубави спомени!

“Гимназето” - нещо повече от традиция
Силни години за вестника са били и 2009, и 2010 и 2011. Младите
гепечари са изпълвали ―Гимназето‖ с много интересни статии. Една от
запомнящите се, които открихме, е написана от Мая (, на тема
българските срещу немските училища. Мая изтъква разликите и
искрено забавлява читателя със страхотни сравнения и забавни
случки. Попаднахме и на невероятно интервю от февруарския брой
през 2009 на г-н и г-жа Гечеви на тема любовта. Те разказват за това
как са се запознали във влак и как още на втората среща г-н Гечев
предлага брак. Това ако не е романтика, не знаем кое е! А ето и
неговият съвет към младите влюбени:‖ Ако са се влюбили в
дискотеката на тъмно, то нека го направят и на светло, защото в
тъмното не всичко е ясно!‖

Както винаги, ― Гимназето‖ ни информира за спортните изяви на
нашите отбори - понякога хубави, понякога не чак толкова, но ние сме
винаги горди. Също така ни забавлява с тематични тестове, като
―Какъв пол е твоят мозък‖ и различни вицове. Ученици като Искрен
Игнатов ни запознават с това ―Как се става гений‖, а други като Ива
Жекова ни разчувстват с трогателни истории и статии.
И, разбира се, в края на всяка година, специалният брой за
завършващия випуск може да докосне всеки от нас.

Марина 11 а
Член на настоящия екип на “Гимназето”

Здравейте!

интересна ситуация, която така и не получи
заслужената си слава на страниците на
Набързо за мен – казвам се Екатерина Гичева вестника. Беше един от последните часове и бях в английска паралелка (най-яките!). В
тези преди матурните. Учителка задава
момента уча психология последна година в
въпрос върху материал, който беше дъвканГлазгоу и ви пиша по време на прекрасния и
предъвкван и аз решавам да пробвам своя
вдъхновяващ период на сесията, но пък нали късмет и вдигам ръка. Тя ме посочва. Аз
поне е последна. Първата ми статия за
отговарям. Мълчание. Позамисляне.
‗Гимназето‘ беше на тема ‗Емо културата‘ и
Последва усмивка. След още една-две
беше вдъхновена от разговора с една позната, секунди ме поглежа и казва: ―Екатерина,
която ме попита веднъж: ‗Абе, кой е Емо?‘.
много добре! Не те чух, но... е вярно!‖.
(Ако и на вас ви задават често този въпрос,
Мил спомен е тази случка и ми идва винаги
може да ги препратите към архивите от 2008- наум, когато се усъмня в интелектуалния си
ма за справка.) И така, след тази знаменита
потенциал след ученето на материал за случка, продължих да се занимавам с
поредната по-активна зона на мозъка при
вестника до завършването си. Работата ми
шизофрениците. Благодаря Ви, госпожо!
включваше много комични и интересни
Като завършек, искам да пожелая на
преживявания, които, за съжаление, няма как читателите на вестника да са по-положителни
да побера в пределите на това писмо.
и по-социално ангажирани! Четири години
Обаче, едно от най-любимите ми неща,
след получаването на средното си
свързани с ‗Гимназето‘, беше рубриката за
образование осъзнавам, че най-големите
учителски бисери. И за да възвърна спомена
богатства, придобити по време на гимназията,
за отминалите времена, ще споделя
са били свързани с участието ми в много

Екатерина Гичева
Випуск 2011
извънкласни дейности като писането в
‗Гимназето‘. Това не само ме разви личностно,
но и ми донесе много приятни спомени и
истински приятелства, които поддържам и до
днес.

Много усмивки от топъл Глазгоу,
Екатерина
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Василена Терзийска

Светимир Игнатов

Випуск 2013 - 12 д
В момента изучава медиини науки и
комуникация в университета в Тюбинген Германия

Випуск 2013 - 12 д
В момента следва софтуерно инженерство в
Софийски университет. Паралелно с това
води упражнения като асистент към катедра
Софтуерни технологии в университета.

- Eй, Светли, гледай - пак се доредихме до страниците на
“Гимназето”!
- Еми време беше, цели 2 години вече стоят без надзор.
- Чудя се дали и на новите от екипа им е толкова забавно колкото
ни беше и на нас. Помниш ли, когато седяхме и ти рисувах дизайна
на страниците на вестника отзад на тетрадката по психология,
защото нямах идея къде трябва да кликам на компютъра...
- Това не беше ли същия ден, когато висяхме до късно вечерта, за
да подготвяме първия брой на новото Гимназе?
- Да вярно, новото Гимназе! По едно време ставахме и лягахме с
идеята за него.
- Всъщност май само лягахме.
- А, тука грешиш! След едно Фламинго, когато бях решила да
пропусна първите 4 часа, Таня се обади, че някой й трябва за да
сгъва вестника. Да видиш колко бързо станах и се обляках с идеята
за Гимназето тогава.
- Ха! И май по-късно през деня те намерихме да спиш на фотьойла
в библиотеката.
- Напълно възможно. Чудя се, на моменти как Таня ни издържаше.
Тя в повечето време си ни обичаше...
- Е, да, ама ние, всъщност както и останалата част от екипа, си
бяхме досадни. Особено Лъчо. (Таня, благодарим ти!)
- Е какво за екипа?! Супер си бяхме, събрани оттук-оттам от
класовете.
- Съгласен! Освен да предизвикваме читателите, честичко
предизвиквахме и себе си. Така например, от една задача си
спечелих един шоколад. (Който все още чакам. Рая?)
- Е, Светли, ти си беше умника на випуска. Дай сега да преминем
към сериозните неща.
- Добре, ето ти един сериозен въпрос: Каква възможност видя в
Гимназето, защо реши да се захванеш с него?
- Ами не знам точно. Винаги съм обичала да пиша и съм знаела,

че някой ден ще е повече от хоби. Гимназето беше шанс не само да
изразя себе си, а и да повлияя на мрачните сутрини на съучениците
ми, като ги накарам да се засмяет или поне да се усмихнат. Ти,
примерно, винаги се смееш, ама то, като много добър приятел, това
ти е задължението. Я сега ти кажи как Гимназето ти промени
училищното ежедневие и живот?
- Що се отнася до живота, не знам. Мисля, че все още е прекалено
рано за да мога да осъзная напълно по какъв начин ми е повлияло.
Все пак минаха само 2 години и тепърва има много неща да се
случват. А за училищното ми ежедневие, то беше един от добрите
поводи да оставам след часовете в гимназията, да върша нещо,
което макар и индиректно да подпомага развитието ми като личност:
поемане на отговорност, спазване на срокове...
- Да това със сроковете си е важно нещо, въпреки че на мен не ми
се получаваше толкова добре. Таня сигурно помни как колонките на
редактора се пишеха най-редовно в големите междучасия или в
часовете по втори чужд.
- И въпреки това, всичко си беше супер. Работата по вестника си
беше голямо забавление и уникално шоу.
- И надявам се, все още е. Интересно ми е как върви творческият
процес сега. Я кажи, ако можеше да промениш едно нещо какво
щеше да е то?
- Не бих правил дизайна на вестника на Word!!! А ти?
- Не бих променила нищо. Гимназето така или иначе извървя
тежък път. Но с хъс, мотивация и правилната подкрепа може да
стигне още по-далеч. Ама стига вече толкова уроци по история.
- Да тъкмо да не запълваме целия вестник, да има място и за
другите. Все пак дай да пожелаем нещо на новите в редакцията и
всички останали, които имат скрито желание да се включат.
- О, веднага. От мен: Да мечтаят смело и да пишат дръзко...
- И да продължат списват вестника, защото той преди всичко е
традиция на гимназията!
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Успех с проект “УСПЕХ”

преустановено. След като страстите
се успокоиха и емоциите поутихнаха,
всички с нетърпение очакваха каква
промяна предстои с наближаването
на новата 2012/2013 учебна година.
В неговата история има два
Тази промяна съвпадна със
разтърсващи периода. Първият е
стартирания
една година по-рано
бунтът „6 и половина” в края на 90-те
проект на Министерството на
години, за който вече ви разказахме,
образованието – проект „УСПЕХ“.
а другият през 2011 година, когато
след спор между главния редактор г- Неговата цел - да подпомага и
насърчава учениците да се
жа Христина Кънева и част от екипа
ангажират активно с извънкласни
на „Гимназето”, учениците решават
дейности в различни области.
да издават свой вестник. И в двата
Издаването на училищния вестник
случая, по един или друг начин, тези
започна отново, именно по проект
„малки революции” водят до
творчески бум. Последният конфликт „УСПЕХ“ под наименованието клуб
„Библиотеката и „Гимназето” в екипа доведе до два
Медиатека“. Новото начало наложи
успоредноиздаващи се вестника някои промени - да се обединят
„Гимназето” на учениците и
двата екипа и към тях да се включат
„Гимназето – Оригиналът”.
Ситуацията изглеждаше абсурдна, но и активночетящи ученици в училище,
а работното място на вестника да
не и без аналог (както вече
бъде в библиотекатата, с
споменахме) във вече богатата
ръководител библиотекарят на
история на училищния вестник.
училището Таня Йонова.
Журналистическият прогрес
Проект „УСПЕХ” обезпечи
продъжава два месеца, докато
финансово издаването на училищния
директорът на училището г-жа
вестник. Това беше прецедент в
Щерионова нареди временно да се
многогодишната история на
спре издаването на двете
„Гимназета”, докато недоразуменията „Гимназето“ и в съответствие с
изискванията на проекта, позволи
не бъдат разрешени.
Така през втория срок на учебната всеки отделен брой да се подарява
на читателите. За първи път в-к
2011/2012 година издаването на
„Гимназето” започна да се
училищния вестник бе
разпространява и в електронен

И накрая нека проследим
последните години от
развитието на „Гимназето”

вариант, което допринесе за
увеличаване на читателската му
аудитория. Празничните броеве коледни и абитуриентски, бяха
цветни и се издадоха в голям
формат. Родиха се нови рубрики –
„Календар“, „Пътешественик“, „Ш„та
светна“ и други. До днес вестникът
отблизо следи всички събития в
живота на училището. В утвърдената
рубрика с лично творчество
„Вдъхновение” освен поезия, вече се
публикуват и рисунки на учениците, а
на страниците му малките
журналисти включват и социални
експерименти. Забавната страница
„Калейдоскоп” се превърна в любима
на читателите.
Вероятно има още много, което
може да се каже за „Гимназето”.
Опитахме се да проследим целия
път на училищния вестник. Славен и
забавен, на моменти трогателен, със
своите проблеми и възходи, но
винаги един и същ – направен с
много желание, пълен с ученически
трепети и смели мечти! Поколения
след поколения, вече 30 на брой и
всяко едно оставило във времето
своята следа – на път в преследване
на щастието.
Нека затворим цикъла, като
завършим с думите на първия
редактор на училищния вестник –
г-жа Албена Ингълсби:

„Всичко ни предстои...”

С огромна благодарност към всички бивши сътрудници на училищния вестник,
които вложиха време и чувства, за да го има този брой.
Благодарим на всички учители и приятели, които се включиха в начинанието ни: Нели Тенева,
Маринка Иванова, Детелина Ангелова, Стоянка Димитрова, Красимира Великова, Нелка Генова
От настоящия екип над броя работиха:
Веселин Чорбанов - 10г, Марина Ангелова - 11а, Ива Николова - 11д, Анжелика Рао - 12б
Людмил Павлов и Таня Йонова

