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УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

На гости 
в Куртово КоНаре

На 10 май ние, участниците в клуб „Ет-
нография”, отново поехме на път. Този път 
гостувахме в читалището на село Куртово 
Конаре. Там ни чакаше майсторката на кук-
ли от царевична шума г-жа Момчилова. Като 
истинска вълшебница от няколко стръка ца-
ревична шума и парче тел за съвсем крат-
ко време пред очите ни измайстори красива 
кукла. Каза ни, че не е трудно и ние също 
можем да работим като нея. В началото не 
повярвахме, но... решихме да опитаме. За 
всеки един от нас тя беше предвидила дете-
учител от нейния клуб в читалището. В на-

чалото опитите не бяха много добри, но на-
шите връстници ни показаха и много бързо 
всеки от нас направи по едно красиво цвете 
от царевична шума, после още едно и още 
едно...

Когато стана време да се сбогуваме, дър-
жахме в ръцете си малки букети с направени 
от нас цветя. Г-жа Момчилова ни каза, че сме 
се справили чудесно и пак ни покани да оти-
дем на гости - през септември. На раздяла тя 
ни подари куклата, с която ни ентусиазира 
да опитаме какво можем да измайсторим от 
царевична шума.

Учениците от клуб „Етнография“ 
по проект „Успех“
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Въпрос: 
Трудно ли е да сте писателка и защо?
Отговор: 
Най-трудно е да си детски писател, защо-

то с децата  непременно трябва  да се гово-
ри честно и искрено! Освен това децата имат 
много богата фантазия. И ако ти нямаш бога-
та фантазия, те ще ти се смеят, че си по-зле 
от тях. И тогава какво става?! Трудно се пише 
книжка детска! Веднъж казах на мои колеги, 
защото самия факт, че в България до сега няма 
детска поредица - поредицата трябва да се със-
тои най-малко от пет книги с един и същи герой 
в петте книги, както в случая малката Божана, 
и един и същи художник, тогава се получава 
поредица. До сега „Ян Бибиян”, например е от 
две книги. А всички други писатели пишат по 
една книга. И аз попитах веднъж една моя ко-
лежка, много голяма българска поетеса, Екате-
рина Йосифова: „Кате, защо само една детска 
книга си написала?”. Тя каза: „О-о-о, по-трудно 
се пишат детски книги, отколкото за възраст-

ни! Защото възрастните можеш всякак да им…, 
да ги моткаш, обаче децата не бива! С децата 
трябва да говориш честно и открито!” А това 
родителите и изобщо възрастните все по-често 
го забравят. И вместо да говорят с детето като 
с равен, те го смятат за малко! А вие сте по-
големи и от нас - като мислене, като фантазия, 
като чистота!

Приказка 
за това как се създават Приказки 

или интервю с Божана апостолова

Въпрос: 
Как станахте творец?
Отговор: 
Когато почина моя татко, бях на седем го-

дини. Майка ми беше на двадесет и седем и 
остана сам самичка, болна от туберкулоза, с 
три деца. И нямахме какво да ядем. Тогава аз 
се научих да правя супи от различни ядливи 
треви. А за да разбера коя трева е ядлива, гле-
дах котката - нали знаете котките като ги болят 
коремчетата, как ядат определени треви - хап-
ват си. Така започнах да правя супи. Научих се 
да готвя, научих се да мета, да мия чинии, оба-
че учителите... Аз съм родена в едно особено 
време - следвоенните години, когато бедността 
бе много голяма в България и когато имаше 
много бедни и богати, както сега. И за жалост, 
моите учители обръщаха внимание повече на 
богатите деца. Мен никой не ме забелязваше! 
И аз реших, че ще ги накарам да ме забележат! 
И като обявиха конкурс за написване на сти-
хотворение за патрона на училището - Христо 
Смирненски, аз написах, получих награда и те 

ме забелязаха, щат - нещат. Та от трето отде-
ление пиша. Но след това разбрах, че за да 
пишеш, не е достатъчно само да имаш желание, 
а много трябва да четеш. И тъй като наблизо 
до вкъщи беше детският отдел на библиотека-
та, аз ходех и си взимах всяка седмица кни-
ги, защото нямах пари да си купувам, и успях 
да изчета огромна част от детската литература 
на библиотеката, а така човек си отваря много 
прозорци към света.

Въпрос: 
Кой Ви бе любимият учебен предмет 
в училище?
Отговор: 
Винаги ми е бил литература - от мъничка. 

И това го дължа на учителката си. Имах ве-
ликолепна учителка, която усети че в мен има 
нещо различно и започна да ми гласува много 
доверие. Помня например как ме изпрати на 
„Д-р Чомаков”1 - това е в Старият град, срещу 
Етнографския музей живееше тя, да взема те-
традките, че ги била забравила, което не беше 
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Въпрос: 
От колко години пише-

те поезия? (От колко годи-
ни пишете за деца)

Отговор: 
О, поезия пиша от трето 

отделение. А за деца пиша 
от пет - шест - седем години. 
Може и малко повече да е. 
А една от историите, които 
написах… Беше дошъл при 
мен един немец, който ми 
разказваше как се влюбил в някаква жена от 
България, но тя била сама и имала три деца. А 
немецът беше беден. И младата жена и тя била 
бедна - нямат пари да купят играчки на децата. 
И той си пуснал фантазията в действие, легна 
на земята в моя офис и почна да показва как 
правел люлка с тялото си. И по този начин аз 
толкова бях впечатлена, че не можех веднага да 
не го напиша като книга. А „Чудото на сензо-
рите” - обажда един колега и казва: „Искам да 
напишеш една книга. Омръзна ми моите деца 
да викат „Баба Яга е лоша.”; „Торбалан е лош”. 
Може ли те да станат добри герои? И аз тогава 
написах „Чудото на сензорите” и ги превърнах 
в добри герои. Знаете ли защо? Защото никой 
от нас не е само лош. И в най-лошия човек ви-
наги има нещо добро. Важно е да го откриете. 
Така че и Торбалан, и Баба Яга, и те могат да 

бъдат…, да свършат нещо добро. Защо само ги 
набеждаваме - все лоши!

Въпрос: 
Кой Ви е любимият писател, на който 
издавате книги?
Отговор: 
Кой ми е любимият писател, на който изда-

вам книги? Издателят харесва това, което изда-
ва. Ние сме едно от малкото издателства, които 
издават двадесет и три години само българска 
литература. И това е поради моето убеждение, 
да растат здрави, умни и можещи деца, които 
да не се срамуват, че са българчета, а да са 
щастливи. И нашата най-важна задача беше да 
създадем поколението на 90-те години, а писа-
телите от това поколение на 90-те да ги заявим 
като присъствие. И най-четения от българския 

истина, че ги е забравила. Тя ги е оставила на-
рочно, за да ми гласува доверие и като ми гла-
сува доверие, аз да стана още по-отговорна към 
това, което правя. И като влязох с тетрадките, 
всички деца ме гледат, защото смятат, че съм 
отваряла да видя кой колко има на класната. И 
чакат да им кажа колко имат. Но аз ги сложих 
пред другарката Мавродиева и казах, че не съм 
отворила нито една, а и не бях отворила. Исках 
да съм честна и на доверието да отговоря с 
уважение и доверие.

Въпрос: 
Бихте ли направили класация 
на издадените от Вас автори?
Отговор: 
Да правя класация?! Това не намирам, че е 

нужно да го правя и ще обясня защо. Защото 
аз издавам само много талантливи автори. На 
мен някои ми харесват повече от други. Но ако 
ти четеш, може пък на теб да ти харесат ония, 
които на мен по-малко ми харесват повече, от-
колкото тези, които аз харесвам. Аз харесвам 

изключително много Виктор Самуилов, нами-
рам го за много добър български детски пи-
сател. Той пише само стихове за деца. Много 
харесвам Зоя Василева. Скоро й издадох една 
книга - „Как се оцветява крава”. Ако прочетете 
стиховете - те са наистина прекрасна поезия. 
Много хубави стихове! Много харесвам Мая 
Далгъчева. Много харесвам Дядо Пънч. Но  
вижте как ги редувам, сякаш ги редува душата 
ми. Най-много харесвам Вики Самуилов. Така 
че няма български писател, който - говоря за 
истински писател, защото има много самозва-
ни - плащат, сами се издават и става опасна 
територия. Винаги трябва да питате вашите 
учители това добро ли е, за да го прочетете 
или не. Или пък тези, които са в библиотека-
та. Това, което е в библиотеката, най-често са 
само добри книги. Тъй като сега много млади 
хора се чудят какво да правят, и много бабич-
ки се чудят какво да правят и започват да пи-
шат. Да, ама Господ не на всеки е дал талант, 
не всеки може да пише хубаво. И тогава става 
една обърквация. 
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народ автор, е например Георги Господинов - 
много голям български писател, който е създа-
ло нашето издателство. Друг голям писател е 
Милен Русков. Така че аз не деля писателите 
на мои любими, а към едни имам сантимент, 
защото сме направили много за тях, към дру-
ги, които са били големи писатели, като Вера 
Мутафчиева, сме издали избрано, за да може 
поколенията, които идват - вашето поколение, 
да разбере колко умни и талантливи писатели 
сме имали. Костадин Павлов, Германов, Иван 
Радоев, купища. Скоро, сега, в момента изда-
ваме избрано на Стефан Цанев, който нали зна-
ете какво е написал : „Носете си новите дрехи, 
момчета!. Всеки ден живейте щастливо! Какво-
то имате, хайде, с кеф си го обличайте!” 

Въпрос: 
Коя е причината, която Ви накара да 
основете Издателска къща „Жанет 45”?
Отговор: 
Беше ме страх, че народът ще стане много 

тъп, и че българският народ дето Господ му е 
дал природа и всичко трябва да остане в Бъл-
гария, да живее в България. По тази причина 
реших да помогна, да дам възможност тези 

хора да се развиват и реализират. Както на вас 
предложих да напишете детски разказчета и да 
издам ваша книга. Това вече завърта едно дру-
го кълбенце от можене у вас. Това кълбенце е 
изтървано от голямата сфера на изкуството. И 
не се знае дали вие няма да бъдете, примерно 
ти да бъдеш най-добрата българска писателка 
след десет години. И да казваш : „Ох, идва при 
нас една баба Божана! Как ли се казваше? Май 
Божана Апостолова. Тя ми каза, че ще стана 
голяма писателка, и ето, аз станах. Така че и 
това става. 

Въпрос: 
За какво мечтаете?
Отговор: 
За какво мечтая ли? Мечтая хората да се 

обичат, да се уважават, да си предлагат взаим-
ност, да се държат за ръце, да си казват „До-
бър ден!” и „Довиждане!”. Просто да живеят 
щастливо и различно. Вие сте великолепни и 
много се радвам, че бяхме заедно.

Интервюто взеха учениците 
от клуб „Училищни медии „Алеко” 
по проект „Успех”

Представяме ви 
още есета на тема 

„Байганьовщината днес”
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Байганьовщината днес

Байганьовщината днес

Типичните за Бай Ганьо качества не са изчезнали и у съвременния българин. Е, не плюе по 
килима, но си позволява да хвърля боклуци навсякъде и да превръща в бунища междублоковите 
пространства. И простотията е често срещано явление. Най-страшен е Бай Ганьо като шофьор - 
мисли, че всички са му длъжни, а правилата не са за него - не се интересува от пешеходците и 
смята високата скорост за доказателство на мъжественост.

Особено смешен е съвременният Бай Ганьо, когато пътува - срамни сцени могат да се видят 
навсякъде: бута се на летището да не би самолетът да тръгне без него, прережда чакащите на 
ски влека, говори високо и все гледа ако може да не плати. Бай Ганьо не може да бъде видян 
по музеите, защото там само ще го “оскубят“, пък и няма келепир да гледа картини.

Няма по-добър образец за днешния Бай Ганьо от политиците. Като че ли се приема за нор-
мално едни и същи хора години наред да заемат висок пост, като представят различни партии. 
Това е съвременно политическо хамелеонство. Добър пример за келепира в политиката е стре-
межът безскрупулни хора да се домъкват до депутатските места, за да налагат закони, удобни 
за собствения им бизнес.

Не се е загубило и високото самочувствие на Бай Ганьо - той е доволен от себе си, липсва 
самокритичност, а критика изобщо не се приема, защото според него винаги е прав и за да по-
стигне целта си, е готов да се подмазва, да лъже и да прави мили очи.

Алековият герой има много днешни проявления. Неговата типичност като образ не е преста-
нала да бъде такава и макар да е член на Европейския съюз, Бай Ганьо си остава по балкански 
ограничен.

         Пейо Андреев – 7б клас

Универсални са Алековите послания, които писателят отправя чрез произведението си “Бай 
Ганьо”. С удивителна проницателност той представя черти на своя съвременник, които незави-
симо от изминалото време, имат присъствие и днес. Арогантното и безцеремонно поведение, 
липсата на интереси и отблъскващия прагматизъм са факт и в наши дни.

В своето съществуване човек изминава път, изпълнен с изненади, трудности и открития. Не 
всеки е в състояния да се адаптира към новото и това понякога го прави смешен в очите на 
останалите. Не са редки случаите, в които има разминаване между претенции и възможности. 
Това прави човек уязвим, но той не го осъзнава. Байганьовщината днес дава повод за сериозни 
размисли, защото първичността проличава на повърхността, независимо от придобитото образо-
вание. Амбициите понякога са толкова големи и в съчетание с шанса човек се озовава на място, 
което по принцип не заслужава. Друг аспект на байганьовското е демонстриранато благополучие, 
липсата на дискретност, които се свързват с отсъствието на какъвто и да е стил. Оказва се, че 
съвременният Бай Ганьо е един доказан хамелеон, който понякога трудно се различава от хо-
рата с принципи. В търсене на ползата наследникът на Алековия герой е доказан келепирджия. 
Не могат да се оспорят предприемчивостта и будния ум, които винаги са в съчетание с безприн-
ципност. Съвременният Бай Ганьо е по-добре възпитан, по-добре образован, познава етикета за 
хранене, но не е могъл да избяга от авантаджийството и дълбокия си провинциализъм. Европей-
ският му вид не е променил същността му. Байганьовщината днес - има ли я? - Има я. Тя е част 
от българския колорит и предизвиква както критика, така и снизходителност. Има ли надежда 
да изчезне? - Едва ли. Наследството е трайно, дълбоко вкоренило се и отдалечаването от него 
е почти немислимо.

   Преслава Белякова – 7а клас
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Байганьовщината днес
Байганьовщината е актуална и днес. Всеки ден се сблъскваме  с невъзпитани хора и тяхното 

некултурно поведение. Това често ни изнервя и ни принуждава да се възмущаваме.
За българина Бай Ганьо означава използвач, който пътува по Европа и смайва чужденците с 

поведението си. Същото той прави и в България. Когато някое дете направи нещо, родителите 
му казват: “Не прави като Бай Ганьо’’. И то се поправя. Байганьовщината вместо да намалява, 
се увеличава. Бай Ганьо вече е навсякъде. Срещаме го в автобуса, на улицата, в училище. По-
знаваме го по речта му - груба, по обноските му: ако има полза от някого е ласкател, ако не 
- става невъздържан, нахален и заплашващ. Последователите на Алековия герой се пререждат 
на опашките в магазините, люпят семки на обществени места, готови са да дадат подкуп, за да 
получат нещо в замяна, не се съобразяват с другите хора, а искат да са в центъра на вниманието. 
Бай Ганьо няма възраст. Той може да бъде млад или стар, беден или богат, в управлението на 
държавата или извън него.

Бай Ганьо днес е компетентен по всички въпроси - за образование, здравеопазване, политика, 
спорт и други. Готов е да убеждава в правотата на своето мнение и не уважава чуждото. Той е 
“хитрец на дребно’’, защото му доставя удоволствие, когато измами някого и има “келепир’’ от 
това. Бай Ганьо не се захваща с нещо, ако знае, че няма изгода за себе си.

Байганьовщината е тъжно явление, което взема все повече “жертви’’ в съвременното обще-
ство. Така нацията деградира и става непълноценна. Срещата с байганьовщината е изпитание за 
интелигентния човек. Сблъсъкът с нея го оставя безсилен и разрушава идеалите му.

Борбата с байганьовщината отнема много време и усилия, но си заслужава. Унищожаването  
ще подобри визията на нацията не само в очите на Европа,  но и в собствените ни представи. Ще 
се повиши националното самочувствие на българина.

         Таня Кузманова – 7г клас

Живеем в забързано и динамично време. Време на народното недоволство, на високи цени и 
безнадеждни перспективи за бъдеще. Всеки е забил поглед в земята и не вижда как Алековият 
герой, Бай Ганьо, отново се е възродил. Песимистите биха отвърнали, че това е невъзможно, но 
оптимистите ще плеснат с ръце и ще възкликнат: “Да живее байганьовщината!“

И ето, достатъчно е да влезнем в парламентарната сграда, за да видим, че прословутият  Але-
ков герой непрекъснато сменя своите партии, защото “келепир“ има, ако не си опозиция. Какво 
значение има дали си либерал, или консерватор, когато всички са “маскари“. Ето днес виждаме 
хора, преминали през всички възможни правителства само за да са на власт. Сменят си убежде-
нията като носни кърпички или по-точно те нямат убеждения, но пък са винаги на власт.

Най-интересно е в деня на изборите. Днес няма да видим Данко Харсъзина  с пияната си 
дружина как прогонва  избирателите на опозицията, защото сме по-културни-просто купуваме 
гласове срещу трийсет лева. И така някои печелят най-голям келепир. Туй “търговия“ и процеси 
в съдилището са нищо пред луксозните хотели на морето, разкошните мезонети в София или 
тлъстите банкови сметки в Швейцарската банка.

Днес байганьовците не ходят по Европа и не продават розово масло, те продават България 
на парче. Затова не пътуват с влак, а със самолет и носят своите дипломатически куфарчета.

Достатъчно е да надникнем в някое светско парти, та да видим какво се казва шведски маси 
без шведи. Дори Бай Ганьо в двореца бледнее пред скъпите коктейли и вкусните мезета. И това 
не е само по Великден, когато Алековият герой е в двореца, това е почти ежедневие. Защо ще 
си харчат парите за храна, като има кой да ги нахрани и напои. Поне нещо са научили от своя 
предшественик, че другото е “бошлаф“, на всяка цена келепир и никому евала!

        Велко  Цветков – 7б клас 

Байганьовщината днес
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Байганьовщината днес
Литературните художествени образи са милиони. Те пресъздават исторически случки, епохи 

и нрави. Но в българската художествена литература се откроява един ненадминат художествен 
герой, един самобитен  литературен  Алеков образ - образът на Бай Ганьо Балкански. Той е 
ненадминат събирателен образ на литературния гений на Алеко Константинов. Събрал в себе 
си всички трагикомични черти на огромен процент от съгражданите му, майсторът на перото е 
заклеймил простащината, глупостта и алчността на този типаж от хора.

И днес, когато живеем в 21-ви век, векът на информационното общество, когато човечество-
то е достигнало огромни успехи в научната сфера и техническия прогрес, е факт, че Алековият 
Ганьо е непреходен образ и герой, но в друга реалност - в друго време.

Да, Ганьо Балкански е жив и днес - диша и живее, кара скъпи коли  и макар да не продава 
своето розово масло, днес продава компютри и нови технически джаджи.

Многопластов е неговият лик, но често откриваем. Откриваме го в много сфери на общест-
вения живот.

Простащината и наглостта, грозотата в човешките отношения, завистта и алчността, негра-
мотността и липсата на елементарно възпитание и етика, това са основните ганьовски параметри, 
които сякаш са вечни за всички общества. 

Всички ние сме свидетели и днес на негови “достойни“ последователи. Навсякъде могат да 
се видят невъзпитани и груби, нагли млади и възрастни хора, които се блъскат в магазините и на 
улицата. Всеки ден в новините и в парламента гледаме Ганьовци, които ни лъжат, че ще направят 
нещо за народа си. Неграмотни, нахални и самоуверени, самодоволни “крадци“ - самозабравили 
се в алчността си, забравили що е народ и Отечество, службогонци и кариеристи, хора без морал 
и възпитание.

Комични и трагични са постъпките и на съвременния Ганьо Балкански. Той ходи и сее прос-
тотия и простащина по света. Вместо да прославя славната българска история, той я опозорява 
и изпада в глупави и пословични анекдотични ситуации. В тях основната гледна точка са парите. 
Те са основният камък, на който той стъпва.

Бай Ганьо е недодялан българин с пословичната си безцеремонност и накривения си калпак. 
При ходенето му в Европа не крие своите национални и морални качества. “Булгар!Булга-а-р!” - 
се провиква той въпреки своята подозрителност.

Откровен до бруталност, той казва: “Кесийката, кесийката - ето къде е всичката премъдрост... 
туй борба обществена, идеали и не знам какви глупости - всичко е бошлаф”. В днешния съвре-
менен свят повечето представители на първоначалното натрупване на капитал са именно такива 
представители на Бай-Ганьовия свят.

Новобогаташите са основните негови последователи. Дошли от бедни краища на България, 
превърнали се в “големи” бизнесмени, каращи скъпи коли, те не знаят дори българска граматика. 
Но те не осъзнават своята интелектуална слепота и невежество. Дори я веят като байрак - само 
ликът на Алековия герой - Бай Ганьо, липсва. Дори и без лик на байрака - ние ги разпознаваме. 
Може би това са главните герои на 21-ви век?

Мисля, че те не са герои. Героят има морал и ценностна система. Той е пълна противополож-
ност на Алековия прототип. Героят е способен на жертви в името на своите идеали, които са 
общочовешки и вечни. 

Обезателно трябва да отбележа, че Ганьо Балкански е и почти всеки настоящ търговец.
А търговци - много. Всеки търгува с каквото може и както може. Продаването дори и на 

собствения труд е вид търговия. Много са сребролюбците. Те обичат само парите и всячески се 
стремят и домогват до тях. Много са и ламтящите за власт - с цената на всичко...

Тези хора боравят ловко с всички прийоми на измамата. Те ти се усмихват и ти забиват нож 
в гърба. Лакейничат и правят реверанси до земята на властимащите, само и само да се домогнат 
до по-високи постове и по-голямо възнаграждение.
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 “Кесийката, кесийката - ето где е всичката премъдрост.” - това е мотото на съвременния бай 
Ганьо. Всъщност няма “съвременен” бай Ганьо. Той винаги е бил един и същ. Единственото нещо, 
което търпи промяна у него през годините, е гардеробът му - първо заменя грубия калпак и анте-
рийката с фрак и вратовръзка, а днес се разхожда по улици и булеварди в моден костюм и лъс-
нати черни обувки. Возят го (превозват все така обемистото му туловище!) с мерцедеси, защото 
егото му също трябва да бъде подхранвано с нещо. Нему са чужди всички прости добрини и 
жестове, които правят дните ни по-светли. Той като че ли страда от алергия към малките, ценните 
неща в живота, развивайки дълбоко чувство на привързаност към простащината и показността. 

Ние все още се надсмиваме над неговата дребнава пресметливост, трезв прагматизъм и бедна 
душевност - това го правим винаги, дълги години, но излечима ли е “болестта“, наречена „Ганьов-
щина“???... И има ли “почва“ тя у нас???...

Почва има, но лек - не!  - Поне засега...
Въпросът с лечението остава открит, защото са необходими много промени в мисленето и 

манталитета, в битието и политиката, които са противоотровата на Ганьовщината днес. 
Остава ни само надеждата да доживеем един по-добър свят, в който няма да има място за 

Ганьовци Балкански...
        Паула  Пърпова – 7в  клас 

кирилица глаголица

РОДОЛЮБИЕ

24 Май - 
Празник на славянската писменост, 
на българската просвета и култура
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Всеизвестен е фактът, че най-древните сла-
вянски надписи и книги са написани с две аз-
буки - глаголица и кирилица, които силно се 
различават, поне на пръв поглед. 

Глаголицата не прилича на нито една от то-
гавашните европейски азбуки, докато при кири-
лицата голяма част от буквите са заети направо 
от гръцката азбука, а останалите са създадени в 
стила на взаимстваните. Съгласно една от хипо-
тезите, Константин-Кирил с помощта на брат си 
Методий още през 855 г. в манастира Полихрон 
в Мала Азия създава глаголицата за нуждите 
на Брегалнишката мисия (преди да заминат за 
Великоморавия братята учат на славянска пис-
меност българите около река Брегалница в Ма-
кедония). 

Според друга хипотеза, кирилицата се счита 
за дело на ученика на братята - Климент Охрид-
ски, който я нарича на името на своя уважаван 
и обичан учител - Кирил. Според други учени, 
Константин-Кирил Философ е създателят на 
кирилицата (855 г.), а глаголицата е творение 
на преследваните Кирило-Методиеви ученици. 
Господстващо сред учените обаче е разбира-
нето, че още през 855 г. в манастира Полихрон 
Константин-Кирил и Методий започват подго-
товката по създаването на графична система, 
отразяваща точно особеностите на славянския 

език, който те познават - българо-славянския 
или старобългарския - и това е глаголицата, 
като окончателно я завършват през 862-863 г. 

Глаголицата съдържа опита на народите, по-
черпен от Константин-Кирил от наблюдение на 
познатите му буквени системи, но начертанията 
на буквите са оригинални и подчинени на обща 
цел. Всички са оформени в един стил, в който 
основните елементи са кръстът, триъгълникът 
и кръгчето. Кръстът е символ на християнство-
то изобщо. Триъгълникът е символ на Света-
та Троица, а кръгът отразява безкрайността, 
вечността на Божеството. То, явило се в три 
образа - Бог, Син и Свети Дух - няма начало, 
нито край. Така глаголицата с тези три основни 
знака-символи се явява своеобразна възхвала 
на Бога, който дарява всичко на хората. 

Напоследък друго становище упорито си 
пробива път в историческите среди. Гениал-
ният Константин-Кирил Философ на два пъти 
сътворява славянски азбуки: веднъж в 855 г. 
за мисията си сред българските славяни по по-
речието на Брегалница - кирилицата и втори 
път в 862-863 г. за мисията си сред западните 
славяни от Моравия и Панония - глаголицата. 
Кирилицата се оказва по-практичната азбука, 
постепенно взема връх и окончателно измества 
глаголицата. 

За произхода на буквите

Значение на славянското писмо
Славянското писмо е създадено, за да се 

преведат най-необходимите текстове за про-
светна дейност сред славяните. Това става във 
Византия, преди да се предприеме мисията на 
Кирил и Методий във Велика Моравия през 863 
г. Там ги изпраща византийският император по 
молба на моравския княз Ростислав, който иска 
да създаде славянска църква и така да се проти-
вопостави на германизацията. Трудностите при 
превода на книгите идват най-вече от уникално-
то обстоятелство, че трябва да се превежда на 
език, който още не е литературно изграден и в 
който липсват думи за редица религиозни, фи-
лософски и културни понятия. Създадените при 
превода неологизми убедително свидетелстват, 
че за Кирил и Методий българо-славянския език 
е не само близък, но определено майчин. По-
стиженията в развитието на езика, талантливо 
предаденото значение на абстрактните катего-

рии показват, че двамата братя са гениални пре-
водачи.  До 862 г. Кирил и Методий превеждат 
т. нар. Изборно евангелие (избрани евангелски 
текстове за четене в неделни и празнични дни), 
Хризостомовата (Златоустовата) литургия,  Слу-
жебник (молитви и четива за различните цър-
ковни служби), части от Псалтира и Требника. 

Създаденият от Кирил и Методий църковен 
и литературен език е правилно да бъде наричан 
българо-славянски или славяно-български. На-
зоваването му с други имена, като старославян-
ски или староцърковнославянски, не е съвсем 
точно. При това тук не става дума за измисля-
не на изкуствен език, а за живата, обработена 
реч на един народ. Българославянският език 
не е употребяван само като книжовен език за 
църковни нужди, той е служел на народа в не-
говото развитие, а оттам стои и в основата на 
средновековната ни култура. 
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по материали от интернет

Честване делото на Св. св. Кирил и Методий

Делото на Св. св. Кирил и Методий - празник 
на българската просвета 

Така българите записват в летописа на евро-
пейската цивилизация епохални постижения на 
една ранна култура, която вдъхновява духовно-
то развитие на почти цяла Източна Европа. Пре-
водите на двамата братя полагат основите на 
славянските литератури и на практика заявяват 
и защитават тезата за равенството на славяните 
и включването им в тогавашния официално при-
знат културен кръг на цивилизованите народи. 
Кирил и Методий са едни от най-забележителни-
те личности от европейското Средновековие из-
общо и в известен смисъл са свързващото звено 
между славянските народи, Византия и Запада. 

Създаването на нова азбука, пригодена 
за славянската реч, и възникването на нова, 

славянска книжнина с помощта на тази азбу-
ка предизвиква истинска културна революция 
в живота на тогавашния християнски свят. На 
едно многочислено славянско население се 
признава правото да има азбука и книжнина. 
Кирило-Методиевото дело разрушава и нео-
фициалната концепция за трите свещени езика 
- иврит, гръцки и латински, която до известна 
степен е била пречка за културното развитие 
на останалите европейски народи. При голя-
мата тогава културна и езикова общност меж-
ду отделните славянски клонове книжовният 
език на Кирил и Методий и техните ученици 
бързо и лесно се превръща в общославянски 
книжовен език. 

Св. св. Кирил и Методий са признати за 
светци още в края на IХ век. Отначало църк-
вата празнува поотделно паметта на всеки от 
двамата братя на датите от смъртта им - св. 
Кирил на 14 февруари, св. Методий - на 6 ап-
рил. За първото обединяване на празника им 
научаваме от сведението в Проложното житие 
в пролога на Станислав от 1330 г., според ко-
ето първият им общ празник е на 6 април. Но 
поради Великия пост, когато църковният устав 
забранява тържествено да се чества паметта на 
светците, за ден на празника им е избран 11 
май. Сборникът на московския Успенски събор 

- паметник на старобългарската писменост от 
ХII век, поставя празника на двамата тъкмо на 
тази дата.

От средата на миналия век техният празник 
е възстановен с решението на Светия всерусий-
ски синод за празнуването на 1000-годишнина-
та от моравската мисия на двамата братя. 

Св. св. Кирил и Методий са в основата на 
широко разпространения сред българите в Ма-
кедония култ към светите Седмочисленици. 

През 1980 г. първият папа славянин - Йоан 
Павел II, обявява двамата Солунски братя за 
съпокровители на Европа. 

Празникът на светите братя Кирил и Мето-
дий - създатели на славянската писменост - се 
чества като празник на училището за първи път 
на 11 май 1851 г. в епархийското училище “Св. 
св. Кирил и Методий” в гр. Пловдив. Инициа-
тивата е на Найден Геров. През 1857 година 
този празник започва редовно да се отбелязва 
в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом. 

През 1892 г. Стоян Михайловски написва 
текста на всеучилищния химн, познат на все-
ки българин с първия си стих “Върви, народе 
възродени”. Химнът е озаглавен “Химъ на Св. 
св. Кирилъ и Методи” и включва 14 куплета, от 
които ние днес изпълняваме най-често първите 
шест. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. 
музиката към химна. 
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Ина Банджакова – библиотекар

НОВИ 
ПЕРИОДИЧНИ

ИЗДАНИЯ

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
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ЕЗИКОВА СТРАНИЦА

Easter is a holiday in late March or early April,  
the first Sunday after the first full moon after  
21 March. Many people spend it with their family 
 or have a short holiday/vacation. It is also an 
 important Christian festival. Easter Sunday, the  
day of the Resurrection, is the end of Lent and  
the most important date in the Christian year.  
Many people who do not go to church at other  
times go on Easter Sunday. A few people send 
 Easter cards with religious symbols on them or  
pictures of small chickens, lambs, rabbits and spring  
flowers, all traditionally associated with Easter. 
The Friday before Easter Sunday is called Good Friday and is remembered as the day 
Christ was crucified (= hanged on a cross to die). On Good Friday many people eat hot 
cross buns (= fruit buns decorated with a simple cross). The Monday after Easter is 
called Easter Monday. In Britain, Good Friday and Easter Monday are both bank 
holidays. In the US, each company decides for itself whether to close or remain open on 
those days. Children look forward to Easter Sunday because they are given chocolate 
Easter eggs. Eggs represent new life and the start of spring, and children sometimes 
colour the shells of real eggs at home. In some parts of Britain Easter is a time for 
traditional events such as egg-rolling.When American children wake up on Easter 
morning, they hope that the Easter Bunny has been. The Easter Bunny is an imaginary 
rabbit, and parents tell their children that it goes from house to house while they are 
sleeping. The Easter Bunny brings an Easter basket with chocolate eggs and other sweet 
things, or hides in the house small plastic eggs filled with sweets or little presents. When 
they wake up all the children run about trying to find the eggs. The Easter Bunny also 
often brings chocolate in the shape of a rabbit. In Britain some families now organize an 
Easter egg hunt,and people buy chocolate rabbits as well as eggs. 

 

One day all the children gathered in a meadow
to collect Easter eggs. Monica, as she was 
walking, saw a very nice flower. Max found a 
rabbit. He tried to catch it but failed. Isabella 
found the most eggs and the rabbit came to 
her. She caught it. Ben went to look for eggs 
behind the bushes and found nothing but the 
rabbit popped up and Ben got scared. So 
everyone had fun. 

Denis Ashikov, Class 3v 

ЕASTЕR IN UK AND USA
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ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Ши-тцу – красива играчка с лъвско сърце

Easter 
One bright day, the Foster family were preparing for Easter. The family consisted of 5 
people: Ms. Foster, Mr. Foster, Danny, Rich and Sally. 
That was a sunny day and they were all having fun. Birds were chirping. The Foster 
family was out in their big garden, enjoying the beauty of nature. 
Little Sally coloured eggs and hid them out in the garden. Danny and Mr. Lukas picked 
up the eggs Sally had thrown around. Ms. Foster and Rich were picking flowers. The 
Foster family enjoyed while working. Thus their day went great. 
The next day was Easter. As soon as Rich, Danny and Sally woke up, they ran to the 
kitchen to take eggs. Once they took them, they entered the room of Mrs. Foster and 
Mr. Foster. The children woke their parents and said, “Happy Easter”. Ms. Foster and 
Mr. Foster startled, but managed to say, “Happy Easter”. Sally ran to the kitchen to get 2 
more eggs and gave them to her mother and father. The family had an egg fight and 
Rich won. It was a wonderful family Easter! 
 
Gabriela Dimitrova  - Class 4A 

Родината на кученцата от тази порода е Ти-
бет, а за произхода им съществуват различни 
легенди. Най-популярната легенда е тази за 
Снежния лъв - повелителят на трите стихии. 
Смятало се, че ши-тцу много прилича на бо-
жеството Танг Синга. Поверието разказва, че 
Снежният лъв може да преодолява разстояния, 
да се превръща в облак и да се променя.

Друга легенда гласи, че докато Буда обика-
лял четирите части на света, преоблечен като 
обикновен жрец, винаги бил съпровождан от 
малко домашно кученце, което мигновено мо-
жело да се превърне в огромен лъв.

История: През 1653 г. тибетският Далай 
Лама подарил на китайския император няколко 
кученца от породата. Владетелят така ги харе-
сал, че обявил породата за свещена и забранил 
да я отглеждат простосмъртни. В продължение 
на векове ши-тцу принадлежали само на импе-
раторското семейство и били подарявани като 
висша проява на благоразположение към някой 
високопоставен придворен. Един такъв подарък 
получил през 1930 г. норвежкият посланик в 
Китай. Тя дала началото на първото европейско 
поколение кученца от тази порода. Три годи-
ни по-късно във Великобритания бил създаден 
първият ши-тцу клуб. Официално породата е 
призната през 1940 г. 

Характер: Много подвижно, с горда походка 
и безстрашен нрав. То е прекрасен компаньон, 
надарено е с изключително чувствителен слух и 
храбро поведение. Те лесно и от малки свикват 
кротко да изтърпяват всички процедури около 
сресването и поддържането на забележително-
то им окосмение. 

Обучение: Сговорчивият им и игрив харак-
тер ги прави много подходящи за компания на 
малки деца. Обучението е трудно заради бор-
бената им натура и независимия нрав. Ала на-
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Весела Русева – начален учител, 
по материали от интернет

РЕФЕРЕНДУМ

Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес: 

аlеkо-оnlinе@оuаlеkо.соm

Честитим 

рождените дни 

на всиЧки, 

родени 

Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД. 
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

ОХРАНА

дарени с изключителна интелигентност, те 
са много схватливи и наученото веднъж за-
помнят завинаги. 

Хранене: Много важно е в храната на 
ши-тцу да присъстват по-твърди храни като 
сухари, бисквити, моркови, ябълки, дребни 
зрънца и стиксове за почистване на зъбите.  

седмица с пожелание за здраве и късмет.

през

тази


