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Седмичен план

за периода от 30.05. до 03.06.2011 г. 

понеделник  Външно оценяване по математика – 7 клас
30.05.2011 г.

вторник              10.00 ч. Външно оценяване по английски
31.05.2011 г.      език – 7 клас

                      12.00 ч. Тържествено утро за закриване 
                                     на учебната година – 2 – 4 клас

 
   12.45 ч. Задължителна оперативка
       Отг.: Директор

           Краен срок за предаване на учебници – 
   начален курс в библиотеката
                             Отг.: кл. ръководители нач. курс

сряда          10.00 ч. Участие в инициативата 
01.06.2011 г.      “Аз съм българче”

                  Отг.: Топчийска, кл. ръководители

                    12.30 ч. Работна среща учители 
       начален курс
             Отг.: ПД УВД

e-вестник на ОУ “Алеко Константинов”                             Бр. 25, година 2, 30 май 2011

www.oualeko.com

ОУ “Алеко Константинов”, Пловдив
ул. “Божидар Здравков” N№ 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673
е-mail: aleko-online@oualeko.com

УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ

рУБриКи:
Училищно планиране

Отг. Здравка Петрова

Библиотечно-
информационен център

Отг. Таня Пилева

Училище за родители
Отг. Здравка Петрова

Училищен живот
Отг. Десислава Радионова 

Коментари
Отг. Лилия Топчийска

празници
Отг. Таня Пилева

Здраве
Отг. Мария Аджарова

представяме ви...
Отг. Таня Пилева

любими места в нашия 
град 

охрана
Отг. Костадинка Донкова

дежурство
Отг. Дежурен учител

референдум
Отг. Гергана Стоицова

четвъртък           10.00 ч. Външно оценяване “Обществени науки, гражданско  
02.06.2011 г.             образование и религия” – 7 клас

петък                   10.00 ч. Външно оценяване “Природни науки и екология” – 7 клас
03.06.2011 г.                
                             Представяне на ПД УВД на информации за резултати от изходни
                           нива по предмети 1 – 4 клас                          Отг.: преподаватели

                         Представяне на обобщена информация по класове за учебно–възпи–
                             тателната работа през 2010/2011 г. и за класно ръководство –
                            училищни и извънкласни дейности              Отг.: кл. ръководители  

                      Предаване на декларации за СИП и ЗИП – 1 – 7 клас
                                                                             Отг.: кл. ръководители

                         Предаване на дневници 1 – 4 клас               Отг.: кл. ръководители
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БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

аз оБичам да чета, защото…

                                         

 Таня Пилева – библиотекар

Има две причини, поради които обичам да 
чета. Едната е, че когато ежедневието започ–
не да ме притиска, когато всичко започне да 
се повтаря и повтаря... има само едно нещо, 
което може да ме спаси – това е книгата – 
моята картинена приятелка. Сядам на дивана, 
отварям я и се пренасям в друг свят. Свят, 
изпълнен с магия и вълшебства. Място, където 
героите побеждават злодеите. Свят, в който 
невъзможната любов става възможна. И дока–
то чета, аз постепенно ставам от наблюдател 
участник в действието. Мога да съм приказна 
принцеса, красива вампирка, могъща магьос–
ница или просто обикновено момиче. Когато 
чета, аз изживявам емоциите на любимите ге–
рои, плача и се смея с тях.

Някои хора ще кажат: „Защо да четеш, 
след като можеш да гледаш филма?”. Бих им 
отговорила, че това са две съвсем различни 
неща. Когато гледаш филм по книга, ти виж–
даш как режисьорът си представя героите, 
събитията и всичко останало. А когато четеш 
книгата, сам си представяш всичко и се вжи–
вяваш много по–дълбоко в тях. Виждаш много 
повече подробности, които не са представени 
във филма. 

Другата причина, поради която обичам да 
чета е, че в книгите е скрита мъдростта на 
автора им. В книгата писателят е всесилен. 
Той може да представи различни герои във 
всевъзможни ситуации и след това да покаже 

как реагират на случващото се и дали то ги 
променя. Така авторът представя важни жи–
тейски уроци сред страниците на своето про–
изведение.

Ето тук е връзката между реалния свят 
и този на книгите. Когато аз имам истински 
проблем, аз мога да взема пример от героите 
в книгата и техните проблеми. Да видя как те 
ги решават и след това да постъпя по подо–
бен начин в реалния живот.

Това са двете причини, поради които аз 
обичам да чета – съпреживяването с героите 
и житейските уроци, които ми дава всяка 
книга.

Белослава генова 
6б клас

Благодаря на всички, включили се в инициативите  
на Училищния библиотечно – информационен център!

някои от наградените съчинения  
от литературния конкурс,  

обявен по повод 23 април - 
световен ден на книгата и авторското право:
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авторитарният тип родители са ограни–
чаващи и често използват наказанието. Като 
мислене са ригидни, а като отношение – не–
толерантни. Трудно им е да приемат идеите 
на своите деца, особено, когато не съвпадат 
с техните. Изискват уважение и подчинение, 
и налагат пълен контрол. Те могат да бъдат 
„прекалено добри” и „свръх грижовни”, но 
така или иначе, винаги имат нужда да доми–
нират, защото търсят сигурност. Вариант на 
авторитарността е т.нар. „любовна мания” – 
тук няма заповеди, а постоянна, задушаваща 
проява на обич. Децата на този тип родители 
не могат да минат и крачка сами. На тях им 
се помага за всичко, за тях се грижат посто–
янно. По–меката форма е т.нар. „авторитарна 
преданост”. В този случай, родителите внуша–
ват на децата си, че трябва да вършат всичко 
вместо тях. Тези родители имат нужда от обич 
и изискват благодарност, чрез която укрепват 
вътрешната си сигурност. Те са всеотдайни, 
самото олицетворение на добротата, но го 
правят, за да се знае и за да им се признава. 
Децата на авторитарния тип родители се от–
личават със социална некомпетентност. Те са 
конфликтни и раздразнителни, враждебни и 
недружелюбни, нещастни и изпълнени с вина. 
Реагират срещу авторитаризма с емоционален 
бунт, потиснат гняв и угризения, и никога не 
дават на родителя онази сто процентова лю–
бов, която той изисква, но пропъжда от душа–
та на детето.

позволяващо-индиферентният стил ро-
дители не знаят много за своите деца. Те не 
се интересуват от тяхното поведение, приятел–
ства, интереси и проблеми. Оставят впечатле–
нието, че в живота им има много по–значими 
неща от това да са родители. Децата им се 

отличават със слаба социална компетентност 
и самоконтрол, и макар да са оставени на–
пълно свободни, трудно се справят със своята 
независимост.

разрешаващо-опрощаващите родители 
не налагат ясни правила и не изискват тяхно–
то спазване. Живеят с проблемите на децата 
си, но без да упражняват контрол върху тях и 
без да поставят изисквания.  Смятат,  че фор–
мулата за креативни и самостоятелни деца е 
„свобода + топлота”, но бъркат. Децата им 
растат неуверени в себе си, безцелни по пътя 
си, неподчиняващи се на авторитети и силно 
желаещи да доминират. Не уважават родите–
лите си и се стремят към овладяване на собст–
вената свобода, но са със слаб самоконтрол и 
трудно се справят с независимостта си.

авторитетният тип родители са родите-
лите, които всички искаме да бъдем. Те са 
толерантни към мненията и желанията на де–
цата си, емоционално топли и отзивчиви; из–
слушват и се вслушват в децата си и чак след 
това отсъждат. Ако ограничават или наказват, 
подробно обясняват защо. Децата им никога 
не са оставяни на самотек, но и никога не са 
лишавани от свобода. Така растат като дру–
желюбни личности, любопитни, стремящи се 
към постижения и към съвместни дейности, и 
най–важното – с добър контрол върху себе си 
и живота си.

Какви родители ще бъдем зависи от това 
какви родители са ни отгледали и като какви 
личности сме се развили. Но макар не всичко 
да е под контрола ни, можем да се замислим 
какви деца искаме да имаме, защото те са на–
шето огледало и би било хубаво да харесваме 
образа в него.

УЧИЛИЩЕ зА РОдИТЕЛИ 

родителСКите Стилове 

и поведението на децата

Безспорно най-голямото човешко постижение е да създадеш, отгледаш и възпиташ 
децата си. поемайки обаче по пътя на родителя, трябва да си дадеш сметка, че ти не 
просто ще имаш дете, а че си отговорен за личността, която то ще стане. начинът, по 
който възпитаваме децата си и начинът, по който взаимодействаме с тях, ги прави такива, 
каквито са - днес, утре, през целия им живот; към нас, към другите, към техните деца.

Здравка Петрова – педагогически съветник
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Зорка Христова – начален учител и кл. ръководител на ІІІа  клас

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

В часовете по изобразително изкуство уче–
ниците от 3б и 3в клас украсиха готови кера–
мични съдове. В часа обясниха връзката меж–
ду формата и предназначението на народните 

керамични съдове, както и характерната за 
дадено място украса. Малките художници съ–
четаха подходящи растителни и геометрични 
елементи в декоративна композиция.

УЧЕБНА РАБОТА
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ИзВЪНкЛАсНА дЕйНОсТ 

еКСКУрзия
На 11.05 петите класове отпразнувахме патронния  празник на ОУ „Алеко Константинов” с 

екскурзия до лобното място на твореца в село Радилово. Ние бяхме под ръководството на г–жа 
Милева, г–жа Топчийска, г–жа Иванова, г–н Илиев и г–жа Ковачева.

Там Филип Капон от 5а клас постави почетния венец от училището, приготвен специално за 
събитието.
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На единадесети май тази година, на пат–

ронния празник на нашето училище „Алеко 

Константинов”, ние, учениците от пети клас, 

посетихме  лобното място на Алеко в с. Ра–

дилово и поднесохме венец на паметника му. 

Припомнихме си най–важното, което бяхме 

научили от проектите, представени в часовете 

по литература при г–жа Милева.

Следващото посетено място беше град Пе–

рущица. Там разгледахме Историческия музей 

и църквата. От  музея научих нови неща за 

Априлското въстание и за годините, в които 

сме били под турско робство.

Особено ме развълнуваха оригиналните 

въстанически униформи, пушката на Спас Ги–

нов – първият перущенец, посегнал на живота  

си в църквата, предпочел смъртта пред потурч–

ването, картината „Защитата на Перущица” от 

художника Д. Добрев, личните вещи на въста–

ниците и оръжието им. Изведнъж усетих духа 

на патриотите, които са дали всичко от себе 

си в името на една цел – спасението на бълга–

рите. Сякаш мирисът на барут и до ден дне–

шен напомня за героично пролятата кръв на 

родолюбците. В този момент, аз за сетен път 

разбрах, че трябва да се гордея с това, че съм 

българка, защото свободата ни е извоювана 

геройски и с чест. До музея се намира църква–

та „Св. Архангели Гавраил и Михаил”. Тя пази 

и до днес кървавите спомени за Априлското 

въстание. Символ е на вярата и духа, съхране–

ни от нашите сънародници през трудните го–

дини на робство. 

Това беще един незабравим за мен ден, в 

който се насладих на невероятното усещане 

от това, че съм БЪЛГАРКА.                  

Петя Кръчмарова 5а клас
Клуб “Репортери”

След това посетихме Перущица, за да разгледаме Историческия музей и църквата над 
него. Бяхме много впечатлени и научихме нови и непознати за нас факти. 

 иСторичеСКи мУзей перУщица      



7

Какви размисли събужда у мен разказът “пази, боже, сляпо да прогледа”

Когато чета този разказ, се питам “Какъв човек трябва да си, та да забравиш родителите 
си?”. Според мен героят на Алековия разказ – Христо – постъпва много безсърдечно и неблаго–
дарно. След като става важна личност, а баща му, изминавайки дълъг път, идва  да го  посети, 
Христо  го посреща не с радост и уважение, а с унизителен жест, давайки му дребна сума, за 
да го прогони. Тази постъпка е  много пренебрежителна и жестока. Според мен  парите не мо–
гат да заменят любовта. Когато за първи път четох  този разказ, аз много се натъжих. Стана ми 
мъчно за бащата на Христо, а и за самия него. Как може той да пренебрегва хората, които са 
му дали живот, любов, подслон, прехрана, докато е бил малко момче? Растейки в интелигентна 
среда, вместо духовно богат човек, Христо става алчен, нагъл, арогантен и лош. Превръща се в 
безсърдечен сноб.

Разказът е не само тъжен, а е и поучителен. Той ни показва в какво ще се превърнем, ако 
забравим произхода си и станем алчни и нечестни. Според мен няма по–важно нещо от семей–
ството!

                                          
                                                                         ани нерсесян 5в клас

пази Боже сляпо да прогледа
(размисли)

Когато видях заглавието на разказа, все още не знаех значението на пословицата “Пази Боже 
сляпо да прогледа”. Проверих и разбрах, че става дума за ирония – някой, който е постигнал 
нещо повече в живота си, променил се е от това, което е бил, но всъщност е загубил нещо от 
душата си. Мисля, че Христо нямаше да напредне в живота, да промени средата си и да бъде 
по–различен от родителите си, ако по една случайност той не се оказва чист на точното място в 
точното време. Може да се каже, че това е късметът на живота му. Тъжното обаче е, че Христо не 
може да оцени жертвата, която правят майка му и баща му. Той не оценява това, че давайки го 
на консула, родителите му остават с разбити сърца от мъка по детето си. Христо се оказва небла–
годарен син и макар да е “прогледнал”, що се отнася до образование и култура, той е ослепял 
в сърцето и душата си. От моя гледна точка, смятам, че не е нормално и не е редно човек да се 
промени до толкова, че да забрави кой е и да се отрече от родителите си. Постъпката на Христо 
е ужасна и ме отвращава. Не мога да си представя как някой човек може да предаде баща си. 
Оказва се макар и напреднал в живота, той е ослепял завинаги за истински важните неща.

явор Белаков 5в клас                                                                       

“пази боже сляпо да прогледа”

Още заглавието на разказа, което е народна поговорка, насочва към авторовото послание. 
Човек не трябва да забравя близките си, не трябва да забравя откъде е тръгнал и какъв е бил. 
Алеко разказва за промяната, която става с малкия Христо, който е изпратен да се изучи. Синът 
на бедния селянин – дядо Петко Белокравченина се превръща в Христофор Белокровский. В 
началото на разказа ние го виждаме като малкия Христо „сополиво, одърпано, зацапано хлапе”, 
което се описва да яхне свинята. Като го изкъпва, майка му се зачудила дали това е нейното 
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чедо. Случайно в този ден консулът го вижда и предлага на родителите му да го вземе със себе 
си, за да го изучи. Така бедното селянче  получава възможност да се изучи.

По–нататък авторът проследява промяната, която постепенно постъпва в отношението на 
Христо към родителите му. 

Отначало я забелязваме в начина, по който ученикът се подписва в писмата до родителите си. 
Първо, той избира уважителната форма „ваш покорен син Христо”. Второ, писмата му по–късно 
започват да стават по–кратки, а подписът му е „ваш син Христофор”. Третият етап от промяната 
вече е съвсем ясно разкрива студенината на сина, който се подписва „ваш Хр.  Белокровский”. 
Тук промяната на фамилното име подсказва, че момчето се е отчуждило от своите родители.

Срещата между дядо Петко и сина му в края на разказа е най–драматичната картина за чита–
теля. Христофор  Белокровский  изхвърля от кабинета си родния си баща. Гледайки с презрение 
стареца, той се ядосва,  че някой от по–нисшите  е дръзнал да го безпокои. Ние сме били сви–
детели на това, как дядо Петко върви ден и нощ пеша към Цариград и единственото, което го 
крепи и му дава сили, е надеждата,  че ще види своето дете. По дългия път непознатите хора му 
помагат, а накрая родния му син грубо го изхвърля от кабинета си.   

        
                                                                         виктория николова 5г клас 

“пази боже сляпо да прогледа” от алеко Константинов
(размисли)

Разказът „Пази боже сляпо да прогледа” от Алеко Константинов е история за едно бедно 
момче, осиновено от консула на селото, за неговия възход и отношението му към тези, които са 
допринесли за това.

Той събужда у мен най–различни размисли. Когато човек се образова и забогатее си мисли, 
че е много велик и всички трябва да го обичат и да му се подчиняват. Тогава той забравя, че 
има родители и хората, които са му помогнали. Бащата на Христофор е много беден и стар, но 
обичта му към единствената му рожба го принуждава да тръгне и да търси сина си. Всички хора 
говорят колко е обичан и богат, но за съжаление, когато Христо го вижда, дори не може да се 
досети кой е. Изхвърля го с пренебрежение от кабинета си. Подхвърля му оскъдна сума пари, за 
да не го безпокои повече.

Този разказ, писан преди повече от век, ни подсказва, че трябва винаги да помним и ува–
жаваме родителите си и да не забравяме хората, които в труден момент са ни подали ръка за 
помощ.

                                                                      петя Кръчмарова 5а клас 

вълшебното килимче

Имам едно килимче, което може да лети. То е кръгло на форма, все с  топли, приятни цве–
тове. Килимчето е направено от тънки, копринени нишки. Преди много време един вълшебник, 
който помагал на добрите хора в беда, го изобретил. Килимчето може да полети, като засвириш 
на обикновена свирка. Не всеки може да вижда този вълшебен предмет. Само добрите хора, ко–
ито не крадат и  не лъжат могат да го виждат и притежават, да му се радват и наслаждават. Аз 
бих подарила такова прекрасно килимче на всеки добър човек, който на никому не желае злото 
и който наистина би се зарадвал на него. Лично аз, бих го използвала, за да се придвижвам от 
едно място на друго, да посещавам различни държави и да се запознавам с културата им. Също 
така бих го използвала, за да отида до места, в които хората имат нужда от някой, който да им 
помогне.

Това е вълшебното килимче, което живее в моите мечти.
                                                                        

гергана иванова 5в клас
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приятелството
/есе/

Човекът е социално същество или казано по–просто, или казано по–кратко, човекът е същест–
во, което не може да живее само. То има нужда от общуване. Когато две или повече същества 
изпитват потребност да са заедно, може би те са приятели.

Приятелството е било възпявано в песни, в стихове, изобразявано на картини, за него са 
създавани пословици и поговорки, но то е винаги неповторимо и непредсказуемо. Понякога то 
е опора в радост и скръб, в делник или празник, то е за ден или за цял живот. Приятелството е 
това, което издържа на предателството, надвива обидата, лъжата, несгодата.

Приятел е кучето, то е вярно на своя стопанин. Измерението тук е малко странно, но то е из–
разено във вярност. Приятел може да ти бъде дори компютърът, тук приятелството е бездушната 
компания и спасението от самотата. Приятел може да бъде и любимата книга, утеха в нерадост 
и разказвач на чудеса. Другар обаче е този, който би ти подал ръка в беда или би споделил ра–
достта с теб и това навярно би бил човек, с когото имате сходно виждане за света и ви свързват 
повече неща. Приятелството не е само да получаваш, а и да се раздаваш. Когато жертваш нещо 
от себе си за приятеля, чувството на радост и удовлетворение, би трябвало да е стократно по–
голямо, отколкото, когато получаваш. Истинският приятел се проверява не само в бедата, но и 
в успеха. Той трябва да може искрено да се радва на твоите постижения, да споделя не само 
твоето разочарование, но и твоята радост в живота. Нали за това са приятелите –  да споделяме 
всички вълнения с тях, а те да ги приемат като свои.

Трябва да знаем, че приятелството е крехко, ценно и иска много грижи и внимание, търпение 
и любов.  То трябва първо да се извоюва и изстрада, после да се отгледа и укрепи, а най–трудно 
е да се съхрани като рядко екзотично цвете. 

                                                    ангелина Кунева, 6б клас, клуб „репортерите”

Б ъ р к о т и я

Добрият морски цар
отиде на бар,
със своята каручка
и весела внучка.
После отиде на пазар
да търси обущар.
А палавата царкиня с рибките
падна в питките.
Хлебарят й се скара,
а тя се издокара.
И далеч от дома,
с на дядо си кума
тръгна към Армения
да търси приключения.    

  
     алекс попов от III в клас
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31 май
Световен ден без тютюнопушене. Отбе–

лязва се по инициатива на Световната здравна 
организация, одобрена на 42–рата и сесия, с 
Резолюция 42.19 от 17 май 1989 г.

1 юни
международен ден за защита на децата. 

Обявен за празник през 1949 г. от Междуна–
родната демократична федерация на жените. 
За първи път е отбелязан през 1950 г.

ПРАзНИЦИ

меЖдУнародни празници

паметни дати

        Таня Пилева – библиотекар

    Гергата Стоицова – кл. ръководител на 4в клас

ПРЕдсТАВЯМЕ ВИ...

31 май 
145 години от рождението на д-р Кръс-

тьо Кръстев – български литературен критик, 
теоретик, философ, редактор на сп. “Мисъл” 
(1866 – 1919). 

70 години от рождението на илия то-
доров – български литературен историк, тек–
столог

2 юни
135 години от гибелта на Христо Ботев – 

български поет и революционер (1848 – 1876) и 
библиограф (1941 – 1990). 

ден на Ботев и на загиналите за свобо-
дата и независимостта на България. Обявен с 
Решение  на Министерски съвет от 31 май 1993 
г. За първи път се чества през 1884 г. във Враца 
и Пловдив – по повод годишнина от героичната 
смърт на Христо Ботев. На 2 юни 1948 г. точно 
в 12.00 ч. е даден първият сигнал за едноминут–
но мълчание в цялата страна.

НАША  ГОРДОСТ
 На 13.05.2011 г. в сградата на Областната управа Пловдив 

бяха връчени награди на ученици, участници в състезанието по бъл–
гарски език „Св. Иван Рилски” под патронажа на Областния упра–
вител, г–н Иван Тотев.

Христо Колев от 4в клас е на първо място след генералното 
класиране сред участниците в тази възраст. Това е поредното отли–
чие за Христо, който през тази година участва в много състезания 
и печели максимален брой точки.

Заедно с почетна грамота за участие до директора, 
учителите и учениците на 
ОУ „Алеко Константинов” 
бе изпратен Поздравите–
лен адрес от Областния 
управител, както и книги 
за Библиотечно – инфор–
мационния център в учи–
лище.
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Първите състезания, проведени на стади–
она, датират от времето на император Септимус 
Северус (193–211 г.). Най–бляскави били Пити–
аните и Александрийските игри, организирани 
по модела на гръцките олимпийски игри. Те се 
състояли веднъж на 4 години, продължавали по 
няколко дни, а основните спортни дисциплини 
били хвърляне на диск, мятане на копие, скоко–
ве, бягане, борба и стрелба с лък. Освен това Ан–
тичният стадион бил арена на страховити глади–
аторски битки. От времето на император Август 
(27 пр.н.е. – 14) кървавата драма се провеждала 
под прекия контрол на държавата. Ужасяващо–

то съби–
тие било 
безплат–
но и на 
него при–
съствали 
в с и ч к и 
прослой–
ки от 
градско–
то насе–

ление. Ето 
защо мест–
ната власт 
не щадяла 
средства , 
вярна на 
управлен–
ското мото 
– хляб и 
з р е л ища . 
Гладиато–
рите се набавяли по четири начина. Най–мно–
гобройни били военнопленниците и робите. В 
битките били захвърляни и осъдените прес–
тъпници. Освен тях съществували гладиатори 
професионалисти, които рискували живота си 
срещу добро заплащане и охолен живот. Обу–
чавани в специални школи, те били тренирани 
както да се бият атрактивно, така и да умират 
красиво. Често на арената под тепетата госту–
вали чужденци от всички краища на империя–
та. До нас са достигнали имената на някои от 
местните любимци – Левака, Пантерата, Ярост–
ния, Смарагд.

ЛЮБИМИ МЕсТА В НАШИЯ ГРАд
античният Стадион на Филипопол

Центърът на днешен Пловдив бил най–
престижният квартал на града още в древ–
ността. Археологически разкопки показват, 
че в района, очертан от бул. „Цар Борис III 
Обединител“, ул. „Д–р Вълкович“, бул. „Пат–
риарх Евтимий“ и Понеделник пазара, живе–
ели само най–заможните граждани и аристо–
кратите. През II век в северния край, между 
двете крепостни стени, бил построен и Ан–
тичният стадион на Филипопол.

Цялото съ–
оръжение е с 
приблизителна 
дължина 250 мет–
ра и широчина 

около 75 метра. Строителите се възползвали 
от естествения релеф и съградили трибуните 
по склоновете на Сахат тепе и Тексим тепе. 
Направена по модел на Делфийския стадион, 
пловдивската арена има формата на подкова. 
Ложите са разположени на 14 амфитеатрални 
мраморни реда, декорирани с релефни подпо–
ри във формата на лъвски крак. Капацитетът 
им е 30 000 зрители, което говори за мащабите 
и значимостта на Филипопол по онова време. 
Днес се вижда само северната дъга на стади–
она. Намира се на площад „Джумаята“ и включ–
ва северния вход, 13 реда седалки и малка част 
от пистата, която в действителност е дълга 200 
метра и широка 30 метра.

Всъщност Античният ста–
дион е напълно запазен под 
улица „Княз Александър I“, 
или както пловдивчани я на–
ричат – „Главната”. За това 
свидетелстват и част от три–
буните, атрактивно адаптира–
ни в подземията на търгов–
ските центрове „Екселсиор” 
(бившето кино „Ботев“) и 
„Стар галери”.
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по материали от:
httр://www.рlоvdivсitу.nеt/bg/рlоvdiv_rоmаn_stаdium.htm

httр://gооdnеws.асtuаlnо.соm/nеws_236768.html
httр://www.mаistоrs.соm/оt–vishkо–ро–mаlkо

Таня Пилева – библиотекар

Честитим рождените дни на всички,  
родени през тази седмица,

с пожелание за много усмивки!

РЕФЕРЕНдУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Днес за Античния стадион на Пловдив има 
одобрен проект по приоритет „Опазване на евро–
пейското културно наследство“. Идеята е запазе–
ната северна дъга да бъде изтръгната от налетия 
по време на комунизма бетон. Освен това планът 
включва разкопаване на голяма част от древно–
то съоръжение и създаване на подземен музей на 

Филипопол. За всичко това са необходими 896 825 
евро, а повечето разходи се поемат от норвежкото 
правителство, като едва 15% от стойността тряб–
ва да се търсят в републиканския бюджет. За съ–
жаление множество непредвидени спънки забавят 
осъществяването на тази мечта, бленувана дълги 
години от пловдивската общественост.


