
1 но ември—Ден  на  народните  бу дители  
 

Пресклуб  
„Бачo Кирo“ 

ПРАЗНИЧЕН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА 

1 ноември - Ден на народните будители 

Театралният със-

тав при Народно 

читалище 

„Братство“ -1884 

започва дейност-

та си  с комедията 

„Михал Мишко-

ед”, поставена от 

Йордан Димитров

- Цанкина.  В ак-

тьорския състав се открояват имена-

та на  Борислав Борисов, Венетка 

Борисов, Пенчо Генев, Спас Алек-

сандров, Цанка Даалиева, Георги 

Дариев .  Следващият режисьор е 

Альоша Пътов, който е режисира 

комедии като „Женско царство” и „ 

Хамлет от Долно Туткаво”. 

Господин Тошко Крумов, който е 

настоящият режисьор на самодейния 

театър в град Павликени, бе любезен 

да даде интервю на Ванислав Въл-

ков. 

В. В. От колко години играеш в теа-

търа? 

Т. К. Аз съм част от колектива от 

40 години. 

В. В.  В колко пиеси си участвал? 

Т. К. В повече от 15 пиеси 

 В. В. Кое е по-трудно - да си актьор 

или да си режисьор? 

Т. К.  Определено да си режисьор е 

по-трудно и отговорно. 

 В. В. Как оценяваш премиерата на 

пиесата,, Една калория нежност''? 

 Т. К. Трудна пиеса. Добре изигра-

на. 

 В. В. Като жанр каква ще бъде нова-

та пиеса? 

 Т. К. Следващата пиеса ще бъде 

комедия. 

Господин Крумов сподели, че е въз-

хитен от присъствието на младите 

актьори в колектива и че в най-скоро 

време  ще има кастинг за актьори над 

18 годишна възраст. 
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На 1 ноември отбе-

лязваме Деня на 

народните будите-

ли. В този ден  отда-

ваме почит на дело-

то на 

книжовниците, 

просветителите, 

борците за нацио-

нално освобожде-

ние, съхранили през 

вековете духовните 

ценности на нацията. Едни от най 

почитаните будители са Паисий Хи-

лендарски, Васил Левски и Христо 

Ботев. Будители от нашия край са 

Бачо Киро, Цанко Церковски, Нико-

ла Гюзелев, читалищни дейци, учите-

ли, които с делото поддържат живо 

пламъчето на българския дух.             
Антония Савова - IX A  клас 

ХИМН   НА   НАРОДНИТЕ    

БУДИТЕЛИ 

О,  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ, 

ЦЯЛ  НИЗ  СВЕТЛИ  ИМЕНА, 

ЧИСТИ,  СИЯЙНИ,  БЛАГОРОДНИ, 

ВИЙ  СТЕ  НАШ'ТЕ  ЗНАМЕНА, 
НАМ  ЗА  ВЕЧНИ  ВРЕМЕНА! 

 

ГОРДИ  СМЕ  С  ИСТОРИЯ  СЛАВНА, 
ГОРДИ  СРЕД  СЛАВЯНСКИ  РОД. 

С  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  ПЛАМНА 

ПЛАМЪК  СВЕТЪЛ  НА  ВЪЗХОД, 
С  ПИСМЕНА  КЪМ  НОВ  ЖИВОТ. 

 

 БОТЕВ,  ЛЕВСКИ  -  ВЕЛИКАНИ 
С  ТЯХ  И  СОНМ  ДЕЙЦИ  БЕЗЧЕТ. 

СЪС  СМЪРТТА  СИ  ПО  БАЛКАНИ 

РОД  ПРОСЛАВИХА  СЪС  ЧЕСТ. 
НЕК  ПРЕБЪДАТ  В  СЛАВА  И  ЧЕСТ! 

 

        ПРИПЕВ: 
ЧЕСТ  И  СЛАВА,  ВЕЧНА  СЛАВА, 

ВАМ  БУДИТЕЛИ  НАРОДНИ! 

ВАШ'ТА  ПАМЕТ  ВДЪХНОВЯВА 
КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ, 

КЪМ  ДЕЛА  ЗА  СВЕТЛИ  ДНИ!
Музика  и  текст: 

Добри  Христов 
 
 

В началото на октомври месец  трима уче-

ници  от СУ „Бачо Киро“ кандидатстваха 

за стипендия за едногодишно обучение в 

САЩ (по програмата YES Kennedy Lugar) 

през следващата 2017/2018 учебна година. 

Това са Виктория Михайлова от Xа клас, Данислав Лам-

бев и Йоанна Георгиева от IXа клас. 

На 8 октомври  Данислав и Йоанна  кандидатстваха за 

стипендия от YES в Математическа гимназия „Д-р Петър 

Берон“ гр. Варна, а на 10 октомври  Виктория направи 

същото, но в Езикова гимназия гр. Пловдив.  

В първи кръг тримата ученици  трябваше  да се справят с 

тест на английски език. По-късно в  същия ден се състоя и 

вторият кръг –тримата отговаряха писмено на въпроси.  

С нетърпение очакват резултатите от втори кръг. 

Стискаме палци и на тримата! 

В училище се проведе конкурс за най-красива и интересна ри-

сунка на тема „Миг от лятото“. Със свои снимки участваха 19 

ученици. Организатори на конкурса бяха клуб „Журналист“ и 

МО на учителите по български език и литература. Всички участ-

ници ще получат грамоти, а победителите—красиви рамки за 

снимки. Ето резултатите от конкурса и снимките на победители-

те в двете възрастови групи.: 

Този месец на Овните ще им 

върви по вода! Каквото почнат-с 

кеф ще го свършват. Но преди 

това трябва да обръщате внимание на 

думите, които всеки казва. През ноември 

любовният ви живот няма да е в пълният 

си разцвет, но това не трябва да Ви трево-

жи-по Коледа се случват чудеса! 

 

Телци, месец ноември е месе-

цът, в който трябва да решите 

какво искате. Избистрете съзна-

нието си, седнете и най-накрая организи-

райте нещата и вкарайте ред в ежедневие-

то си! Ще Ви е нужен! 

 

Скъпи Близнаци, при Вас месец 

февруари е подранил. 

За съжаление, вашите афери ще 

пречат на развитието в учебната 

среда. Опитайте се да намерите баланс и 

между двете! 

През месец ноември Вие, раци, получава-

те шанс за реализация. Спрете да 

подценявате знанията и уменията-

докажете на всички, че можете 

повече. Вашият труд ще бъде наг-

раден! 

Лъвове-време е за промяна!През 

ноември ще имате шанс да подоб-

рите връзките с хора, които отдав-

на сте прекъснали. Не забравяйте 

и сегашните си приятелства. Ще имате 

шанс да си намерите половинка оглеждай-

те се! 

Деви, ноември е месец, в които 

напълно трябва да не обръщате 

внимание на малките конфликти. 

Все пак, опитайте се да не предиз-

виквате такива, защото това само ще Ви 

разсее от важните неща. 

 Ноември ще бъде положителен месец за 

Везните, очаквайте успех в кари-

ерата си и във връзките. Не се под-

чинявайте и не оставяйте хората да 

се държат с вас по този начин. По-

могнете на човек в нужда дори ако той е 

ваш враг.  

През неспокойния ноември, Скор-

пионите ще трябва да  потърсят 

подкрепа от семейството или най-

близките приятели.  

Среща с интересен човек ще Ви остави 

без дъх. Не се привързвайте.  

Стрелци, трябава да насочите 

вниманието към кариерата си и да 

спасите това, което все още може да 

бъде спасено. Не се разсейвайте.  

Ще трябва да пропуснете от свободното 

си време, но ще си заслужава. Ще бъдете 

много чувствителни. Бъдете по-мили.  

Излизайте навън, дори и сами  

Малките недоразумения могат да 

причинят спорове при козирозите. 

 Вземете си почивен ден и си нап-

равете пътешествие със семейството, при-

ятелите или колегите. Не стойте вкъщи 

през цялото време. Почивайте си по-

често. 

Водолеи, прекарвайте свободното 

си време с приятели и спортувай-

те, 

Не помагайте на някого, ако той не иска. 

Спете до по-късно, за да имате повече 

енергия. Не се тревожете колко харчите  

Риби, ще се сдобрите със стари 

врагове и ще забравите проблемите 

си. Ще станете по-зрели и ще 

успеете да наредите приоритетите си  

и очакванията си за живота.  

Избягвайте спорове. Не се стресирайте.  

Будителите в  Павликени днес  

YES Kennedy Lugar  

Хороскоп  

Редакционна колегия: 

Антония Савова 

Ванислав Вълков 

Даниел Иванов 

Данислав Ламбев 

Фотоконкурс „Миг от лятото “  

Колонка на редактора  

Ванислав Вълков ХА клас 

Йоана Георгиева IX  А   клас 

Възрастова група V-VIII клас 

 

I място-Памила Атанасова 

 

II място-Велислав Генов 

Възрастова група V-VIII клас 

 

III място-Йоана Дечкова 

 

III място-Грета Пенчева 

Възрастова група IX-XII клас 

 

I място-Йоанна Бакалова 

 

 

Възрастова група IX-XIIклас 

 

III място –Даниел Иванов 

 

III място-Роберто  Илиев 

 

Възрастова група IX-XII клас 

 

II място-Яна Дойнова 

 

II място-Ирена Асенова 



стр. 2 в. Пресклуб “Бачо Киро” стр. 3 

Днешни будители от Павликени – ръководителите на клуб „Люти чушки”  

 Будители в Павликени 

 Петя 

Табакова е 

млад 

фотограф от 

нашия град. 

Тя е един от 

хората,  

надарени 

със 

способността да виждат красивото, 

интересното и необикновеното в 

света около нас. Лицата на хората и 

емоциите, изразени по тях, я 

предизвикват да насочи обектива на 

своя фотоапарат и да ги запамети 

завинаги. В навечерието на Деня на 

народните будителите госпожа 

Табакова бе любезна да разкаже пред 

Даниел Иванов, репортер на 

училищния вестник, повече за своята 

голяма любов – фотографията, и да 

даде няколко съвета на тези, които 

правят своите първи стъпки в света 

на това увлекателно изкуство.  

Д. И. Кога и как започна да се 

занимаваш с фотография? 

П.Т.  През есента на  2011 г. си 

купих първия фотоапарат. В 

началото, докато се запозная с 

параметрите му, снимах разни неща в 

домашни условия, четях и 

разглеждах много снимки.  След това 

започнах да снимам фотосесии на 

приятели и не след дълго много хора 

проявиха интерес към работата ми. 

Д. И.  Какво ти дава фотографията 

като емоция и изживяване?  
П.Т.  Наслада! Удовлетворение, 

когато резултатът е добър, и стремеж 

към усъвършенстване, когато 

резултатът е посредствен.  

Д. И.  Скъпо хоби ли е 

фотографията? 

П.Т.  Казват, че най-хубавите неща 

в живота са или незаконни, или 

забранени, или от тях се пълнее. Аз 

бих прибавила – и често са скъпи. 

Така е и с 

фотографията. 

Обикновено нещата 

започват с проста 

камера „за 

начинаещи” или дори 

смартфон. В момента, 

в който осъзнаете, че 

фотографията ви 

доставя истинско удоволствие, рано 

или късно ще стигнете до идеята за 

покупка на първия си цифрово-

огледален фотоапарат, след това 

идват обективите, аксесоарите…и 

какво ли още не! 

Д. И. Към какво най-често 

насочваш обектива на 

фотоапарата си? 

П.Т.   Обичам да снимам предимно 

хора, улавяйки моменти и емоции, 

които означават много за тях. Това са 

кадри, които носят прекрасни и 

безценни спомени. Фотографията ми 

позволява да бъда с тях в едни от най

- щастливите дни в живота им, да 

усетя техните истории  и да изпитам 

някои от същите емоции, които 

чувстват и те. 

Д. И. Какво би посъветвала 

начинаещия фотограф? 

Наблюдавайте!  За да станете 

добър фотограф, трябва да се научите 

да забелязвате красивите, 

нестандартните и интересни неща! 

Д. И. Коя е любимата ти снимка? 

П.Т.  От всяко едно събитие, което 

снимам, имам любими снимки. За да 

е по-лесно за мен, ще ви покажа една 

снимка  от сватбата, която снимах 

онзи ден!  

Д. И. Какво би 

казала в 

заключение? 

П.Т.  Пътят на 

фотографа е 

път на 

непрекъснато 

усъвършенстване, на безкраен низ от 

проби и грешки. С всеки следващ 

кадър ще научавате по нещо ново – 

за камерата си, за светлината, за 

самите себе си и за изкуство в 

цялост. Никога не преставайте да 

учите и никога не 

пропускайте 

шанса да научите 

нещо ново. 

 

 

Даниел Иванов IX A клас 

Петя Табакова – фотографът, който ни  дарява  със  спомени  

Таня се включва в 

самодейния театрален 

състав през  2014 г., 

 като първата пиеса в която 

играе е „ Госпожа 

Министершата” от 

Бранислав Нушич. 

Нейната детска мечта е да 

се занимава с изкуство. 

Винаги е знаела, че 

изкуството е  призванието й. Нейната най- 

голяма и силна любов за  е рисуването. 

Това прави,  откакто се помни. Рисуването 

се е превърнало  се дори и в нейна 

професия, но винаги е искала да  усети 

магията на театъра.  „Тръпката да си на 

сцената е несравнима. Само този, който 

изпитва любов и страст към театъра,  може 

да разбере удоволствието на актьора да 

види всички тези хора, вперили поглед в 

теб!”  

Ванислав Вълков Х А клас 

Беатрис 

Богданова е 

на 17 години. 

Тя е ученичка 

от ХІб клас. 

Обича да 

пише 

стихове. И 

както 

вероятно се 

досещате, 

главен герой 

в нейните 

стихотворения е любовта. Бети 

любезно се съгласи  

стихотворението „Гняв” да бъде 

отпечатано в училищния вестник. 

 
 
 

Гняв 

Гневът е емоция неудържима, 
пълна с необятно зло. 

Най-силен гняв изпитва човека, 
влюбен в грешния човек. 

Щом го види хванат за ръка с 

друга, 
щом види устните му топли да 

целуват друга, 
щом види как прегръдката му 

вече топли друга, 
тя се вижда като в огледало. 
Само преди месец беше тя на 

нейно място. 
Яда и болката преглътна - 

колко много само й отне, 
с усмивка вече спомена приема.  

Пазители на българските традиции 

За мен ръководителите на 

клуб “Люти чушки” – доктор Анелия 

Данчева и господин Никола Личев  - 

са едни от днешните народни 

будители. Те се занимават с народни 

танци от седем години. За тях танцът 

е  всеобхватна емоция. Те го обичат, 

защото се чувстват истински българи. 

Тази любов към българските народни 

танци се е зародила преди много 

години - всичко е започнало още в 

детството, когато прабабите и 

прадядовците са посяли семенцето на 

танца. Според тях няма човек, който 

не може да танцува. Той просто  го е 

забравил и трябва само да си го 

припомни, защото танцът е вътре във 

всеки от нас. Всичко  започва на 

шега.  Двамата  научили няколко  

приятели да играят едно-две хора и 

решили да намерят зала, в която да се 

събират. Накрая станало като една 

снежна топка, хвърлена по склон. 

Започнали да идват много 

хора.Дошли и първите деца: 

Кристиян Памуков, Лора Танева, 

Йордан Йорданов, Цветомир Друмев, 

Николай Александров и Иван Иванов 

- наричани още великолепната 

шесторка. Ръководителите се 

запознали с тях чрез учителката 

Алисън Бел. Въображението, 

амбицията и енергията на шестимата 

били много силни. Хрумнала им 

идеята да направят  първия спектакъл. 

Нарекли го „ Благословия”. Според 

Анелия Данчева, когато младите тан-

цьори излязат на сцената, видят  ярка-

та светлина и емоцията на пълната 

зала,  това ги карало да се раздадат 

докрай, карало ги да искат да играят 

още и още. Те  дарявали зрителите с 

магията на танца, а публиката им отв-

ръщала с любов и радост. По-късно 

великолепната шесторка  предала 

опита си  на по-малките ученици от 

нашето училище. Танцовият състав на 

малките се състои от 25 души. Първи-

те носии чичо Кольо ги поръчал на 

една жена от Търново. От спектакъла 

“Благлословия”, изигран с 

благотворителна цел, събраните пари 

били използвани за изработка на 

различни видове носии. В началото 

имало много трудности, но в 

сегашния момент не мислят, че нещо 

може да ги затрудни, защото няма 

невъзможни неща. Разказаха ми , че 

не могат да определят кой момент от 

изминалите седем години, през които 

се занимават с народните танци, е най

-хубавият за тях момент. Всеки един 

път, когато те видят очите на децата, 

изпълнени с блясък, удоволствие и 

радост от това, че са вдигнали 

публиката на крака, изпитват 

удовлетворение. 

 

На 26.10.2016 по 

инициатива на XII

-те класове и с 

подкрепата на 

организация 

„Екоколект-АД” 

се проведе  открит 

урок на тема  

„Разделното събиране на отпадъци – условия за чист град, 

чиста природа, чиста планета”. Дванадесетокласниците 

представиха презентация, която обясняваше    защо  и  как 

трябва да опазваме околната среда и да преработваме мате-

риалите. След това четирите коша за рециклиране на отпа-

дъци „оживяха” пред публиката, представиха се и обясниха 

своето предназначение. Шоуто продължи с игра, целяща да 

покаже на младата аудитория къде трябва да поставя бок-

луците си, и с викторина, включваща въпроси за рецикли-

рането на отпадъците и спасяването на природата. Малките 

ученици участваха с огромен ентусиазъм във викторината, 

а тези, които отговаряха правилно и най-бързо на зададени-

те  въпроси, бяха наградени. Есета, посветени на преработ-

ката на отпадъците и на чистотата на град Павликени, 

представиха Доника Пенкова и Цветелина Йорданова. Ап-

лодисменти получи Сла-

вомир Мартинов от ХІІв 

клас за  своето майсторско 

актьорско изпълнение, чрез 

което прикова вниманието 

на зрителите и стана техен 

любимец.  С усмивки и ра-

достни възклицания бяха 

посрещнати малките манекени  от началните класове, обле-

чени с дрехи, изработени  от отпадъчни материали. Всички 

участници в модното ревю  получиха награди за вложения 

труд и старание. 

Татяна Трифонова –  актриса в  

самодейния театрален състав 

на Павликени  

Беатрис Богданова  

Чист град,  чиста природа,  чиста планета !  

Антония Савова IX A клас 

Данислав Ламбев IXA клас 


