
Скъпи читатели,
Обръщам се към Вас 

във време, в което цели-
ят свят е изправен пред 
едно голямо предизвика-
телство. Време, в което 
трябва да покажем сила, 
готовност за промени и 
спокойствие на духа, за 
да продължим да живеем 
като мъдри и осъзнати 
хора. 

Необичайно, велико 
време за изпитание на чо-
вешкия мозък, за промяна 
на гледната точка, за смя-
на на посоката, за изпита-
ние на възможностите ни!

Преди няколко седми-
ци, когато българското 
училище за пръв път от 
много години насам за-
твори врати за ученици и 
учители, всички свързани 
със системата на образо-
ванието  първо се стъпи-
сахме, после си зададо-
хме въпросите: Готов ли е 
българският учител да се 
приспособи към един нов 
модел на обучение?  Готов 
ли е  да намери пътя към 
своите ученици и техните 
родители? Има ли систе-
мата ресурса и компютър-
ната подготовка на учите-
лите, за да се ориентират 
бързо в новата ситуация? 

И стана чудо! И 
най-скептичните преот-
криха силата на духа на 
българския учител, него-

вите неподозирани въз-
можности да бъде креати-
вен, адаптивен, да ражда 
нови идеи и да достига до 
дома, до ума и до сърцето 
на детето и ученика. Ро-
дителите се замислиха и 
признаха, че са в дълг към 
просветителите на новото 
време!

Учителите от Общин-
ския детски комплекс 
във Варна не останаха 
встрани от този процес. 
В деветнадесет школи от 
различни направления на 
науката и изкуството пре-
подавателите ангажираха, 
въвлякоха децата по един 
нестандартен, но може би 
откривателски начин в 
овладяване на нови зна-
ния в електронна среда. Те 
вложиха цялата си сърца-
тост, любов към работата 
си,  влязоха в роли на де-
монстратори, аниматори, 
обучители, съветници, 
лектори  и сами се изне-
надаха от себе си, когато 
видяха плода на своя труд.  

Надявам се, че от изпи-
танията, пред които сме 
изправени, ще излезем  
по-мъдри, ще направим 
промени в себе си, ще се 
събудим за хубавите неща 
в живота. Ще осъзнаем, 
че общуването е най-ве-
ликият човешки феномен 
и затова никой не е готов 
да се затвори в себе си 

и всеки  търси пътя към 
другия, макар и на един 
компютър разстояние!

Гордея се и изразявам 
най-голяма благодарност 
към колегите си - ръко-
водители на школи към 
ОДК-Варна, които доказа-
ха, че предизвикателства-
та могат само да ни дадат 
едно ново начало!

Монка Николова
Директор на ЦПЛР-

ОДК, град Варна

 Безплатно месечно издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна

www.odk-varna.com, 
Facebook.com/odkvarna
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Втората година на 
вестник „НахОДКи“ за-
почна твърде успешно. 
Екипът, който списва 
безплатното периодично 
издание на ЦПЛР - ОДК, 
гр. Варна, бе удостоен 
със специалната награда 
на Националния дворец 
на децата в Осмото из-
дание на Националния 
ученически журналис-
тически конкурс „Гри-
гор Попов“. И това не е 
всичко. Възпитаници-
те на младежки медиен 
център „Касталия“ полу-
чиха още призове. В раз-
дел „Коментар“ първото 
място е за Катерина Пла-

менова. Второ място в 
раздел „Очерк“ е за деве-
токласничката Доброми-
ра Миткова. „НахОДКи“ 
също заема второ място, 
но в раздел „Вестници на 
хартиен носител“, с кое-
то затвърди позицията 
си на едно от най-успеш-
ните младежки журна-
листически издания в 
страната, след като през 
миналата година отново 
бе в челната тройка

„Много се радваме, 
че за своята една годи-
на вестник „НахОДКи“ 
успя да намери себе си 
и да получи още веднъж 
високата оценка на жу-

рито на Националния 
журналистически кон-
курс „Григор Попов“. 
Специалната награда на 
Националния дворец на 
децата за целия екип е 
много задължаващо от-
личие. Всички призове 
в категориите ни правят 
щастливи и горди от по-
стигнатото. Но най-ва-
жното е, че интересът 
на младите журналисти 
към професията е не 
само жив, но и се уве-
личава с издаването на 
всеки следващ брой“, за-
яви Магдалена Маркова, 
ръководител на ММК 
„Касталия“.

„Най-високата степен на човешката мъдрост
е способността да се адаптираш към обстоятелствата
и да запазиш спокойствие въпреки бурята“

Даниел Дефо

19 от школите при ЦПЛР 
– Общински детски ком-
плекс, гр. Варна, премина-
ха на дистанционна форма 
на обучение в отговор на 
извънредното положение 
в страната, свързано с гри-
пната епидемия. Така школи 
по изобразително изкуство, 
конструиране, танци, кино, 
приложна информатика и 
др. започнаха онлайн за-
нятия с възпитаниците от 
различните възрастови гру-
пи, посредством платфор-
ми, социални мрежи, виде-
овръзки, чатове и т.н. Ръко-
водството на ОДК призова 
всички родители да моти-
вират учениците да се запоз-
нават редовно с предоставе-

ните им учебни материали, 
като по този начин бъдат 
партньори на учителите в 
личностното и гражданско 
израстване на подраства-
щите. Четири от школите, 
които вече бяха преминали 
на дистанционна форма на 
обучение, отвориха и допъл-
нителни групи в социалните 
мрежи, към които свобод-
но могат да се присъединят 
малчугани с интереси в об-
ластта на изобразителното 
изкуство, конструирането и 
етнографските занаяти. Това 
бе още една от инициативи-
те на ОДК за осмисляне на 
свободното време на децата 
в условията на извънредно-
то положение.

МОНКА НИКОЛОВА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 
МОГАТ ДА НИ ДАДАТ НОВО НАЧАЛО

Екипът на „НахОДКи“ със специална награда 
от национален журналистически конкурс

ШКОЛИ ПРЕМИНАХА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СИЯ ПАПАЗОВА: 
ХУМАНИЗМЪТ ОСТАВА 
СПАСИТЕЛНИЯТ БРЯГ

С богата музикално-артистична програма вест-
ник „НахОДКи“ отпразнува своя първи рожден ден. 
За да поздравят редакционната колегия на сцената в 
Арт салона на Радио Варна излязоха талантливите 
възпитаници на детски вокален ансамбъл „Сребърни 
звънчета“, вокален ансамбъл „Звездни струни“, балет 
„Вива денс“ и театрално училище „Палечко“. Рожде-
ниците разрязаха голяма торта, върху която имаше 
колаж с фотографии, уловили много популярни лично-
сти, които са гостували на изданието.

Снимка: Е. Матеева



През февруари т.г. ЦПЛР 
– Общински детски комплекс, 
гр. Варна, организира научно-
практически семинар, на 
който ръководители на школи, 
родители и научни работници 
представиха свои доклади. В 
събитието със свой материал за 
опасността от уеднаквяването 
в обучението на младите хора 
се включи и г-жа Сия Папазова 
– художествен ръководител 
на ДЮТ „Златното ключе“. 
Вестник „НахОДКи“ се свърза 
с нея, за да научи повече за 
променящото се изкуство в 
съвременния свят. 

- Г-жо Папазова, в началото 
на материала поставяте темата 
за «матрицата» - в какво се 
състои тя и защо именно 

преподаващите изкуства са 
способни да се изправят срещу 
нея?

- „Потребявай!“ е основният 
лозунг на времето, в което живе-
ем, и е успял вече да се вмъкне 
дори в сферата на изкуството. 
Материалната манипулация е 
внесена на подсъзнателно ниво 
и контролира младия човек – 
това е матрицата, която цели 
да го поквари, да го превърне 
в потребител. Срещу нея се 
изправя единствено изкуството 
– там е запазен някакъв духовен 
момент, морал, който ние, 
преподавателите по изкуства, 
съхраняваме и сме длъжни да 
предадем на младия човек, за да 
го научим да проявява съмнение 
в света на манипулация, да 

избяга от комерсиалността.
- Как мислите, че ще се развие 

изкуството в бъдеще – ще бъде 
ли забравено с напредъка на 
изкуствения интелект? 

- С огромното развитие на 
науката и технологиите идва 
тревогата дали ще изчезнат 
изкуствата – няма да изчезнат. 
Когато се появи радиото, 
беше несигурно какво ще 
стане с театъра, но се появи 
радиопиесата. Когато се 
появи телевизията, се появи 
и телевизионният спектакъл. 
Така че няма нищо страшно – 
изкуството ще намери своето 
място с високите технологии. 
Появи се виртуалната книга, 
знам ли, може да се появи и 
спектакъл на холограмите! (смее 

се) 
- Каква е ролята на хуманизма 

в изкуството и какво значение 
носят преподавателите по 
изкуства за хуманизма? 

- От всички „–изми“, които 
преживяват обществата от 
най-древни времена до наши 
дни, хуманизмът остава 
спасителният бряг – това е салът, 
въру който всички младежи, 
занимаващи се с изкуство, 
трябва да се качат и той в 
никакъв случай не противоречи 
на големия скок в науката, 
напротив – колкото повече 
науката върви напред, толкова 
по-голяма ще бъде нуждата от 
хуманния човек. А кой може да 
възпита хуманния човек? Разби-
ра се, изкуството. Това е и миси-
ята на преподавателя – да про-
дължи на всяка цена тази линия 
на големите човеколюбци като 
Дикенс, Зола, Достоевски – чо-
векът трябва да бъде още повече 
обичан сега, когато е изправен 
пред такова силно и красиво 
техническо бъдеще. 

- Какво очаква младият човек 
от школите по изкуство? Като 
преподавател, каква е Вашата 
най-важна роля в неговото 
обучение?

- Училищната система е 
построена така, че да може да 
постигне посредствения човек - 
тя не подкрепя младите хора на 
изкуството , не ги откроява и има 
опасност ние като преподавате-
ли да не ги забележим навреме, 
преди да бъдат отнесени от въл-
ната на усреднеността. Затова с 

всички сили се съпротивляваме 
срещу тази опасност, търсейки 
младите души, които носят в себе 
си дарба, някаква божествена 
искра. Ние търсим странния, 
неординарния – талантливия 
човек, когото да натоварим със 
задачата да създава изкуство. 
Защото само той може да играе 
Хамлет, крал Лир, Ричард Втори 
– герои, при които става въпрос 
за изключителен човешки 
характер, изтръгнат от морето 
на посредствеността. 

- В статията си пишете за 
така нареченото поколение Z, 
което в момента се обучава в 
школите по изкуства. Надежда 
за по-добро бъдеще ли е то? 

- Докато ние се стремяхме да 
пълним паметта си с всякакви 
знания за света, новото 
поколение Z е практически 
освободено от нея – може да 
се добере до чекмеджетата 
на познанието с един клик 
на мишката. Най-важното е, 
че процесите на творчество 
не могат да бъдат напъхани в 
чекмеджета – това е въпрос 
на природа, която младите 
хора имат възможността да 
развиват днес повече от всякога. 
Поколението Z е прекрасно 
поколение, което ще може много 
и трябва обезателно да бъде 
обучено, подкрепено именно 
в посоката на емпатията и 
хуманизма, високите примери в 
изкуството.

Интервю на Стефани 
Ангелова

ПОГЛЕД
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„ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ОБИЧАН СЕГА, КОГАТО Е ИЗПРАВЕН ПРЕД ТАКОВА СИЛНО И КРАСИВО ТЕХНИЧЕСКО БЪДЕЩЕ“, КАЗВА 
ОЩЕ ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЮТ „ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ“ 

Школа по гражданско обра-
зование „Европейски мост“ е 
една от най- успешните и посе-
щавани школи на ЦПЛР - ОДК 
Варна. Наскоро се състоя тър-
жество по случай 10 години от 
основаването й. Ръководител-
ката на школата, г-жа Долорес 
Коева, наричана Доля от своите 
ученици, с радост ни разказва 
повече за създаването и същ-
ността й.

Г-жа Коева споделя с нас, 
че преди 10 години е решила 
да създаде школа по граждан-
ско образование, поради голе-
мия интерес на учениците към 
съдбата на ЕС и членството на 
България в него. Желанието й е 

било школата да бъде по-модер-
на и различна. Голяма подкре-
па за клуба е дала г-жа Монка 
Николова, директор на ЦПЛР 
- ОДК, която също така е дала 
и името на клуба. В школата се 
разискват най-различни теми 
за дискусии и дебати, които 
младите „европейци“ с интерес 
анализират и разглеждат – за 
любовта, за щастието, за успе-
хите и върховете, постигнати с 
много труд и постоянство, хей-
търство и емпатия, красивото и 
грозното в очите на днешните 
момичета и момчета. „Много 
съм щастлива, че броят на мла-
дите хора в школата расте не-
прекъснато. Тук учениците се 

чувстват освободени да споде-
лят своите мисли, радости, тре-
воги. Удоволствие е за тях всяка 
седмица да се събират в залата 
на ОДК, за да разискват идеи и 
да защитават позиции“, споделя 
Коева. Тя с гордост ни увещава, 
че децата в школата са като ней-
ни. Щастлива е, че всеки един 
от тях е част от едно голямо 
сплотено семейство. Всички са 
можещи млади хора, които зна-
ят какво искат от живота си и 
как да го постигнат.

„Юбилеят ни премина чу-
десно. Много настроение, пъл-
на зала, искрени и топли думи, 
усмивки. Всичко бе така, как-
то го предвидихме, истински 

празник, който дълго ще се 
помни“, споделя г-жа Долорес 
Коева. „Организацията му с та-
кива младежи, които са актив-
ни, иновативни и с желание се 
включиха в подготовката, беше 
лесна и приятна.”, допълва тя.

Работата на Моста трябва да 
продължи, защото там се осъ-

ществява непрекъснат процес 
за наблюдение върху творче-
ското развитие на учениците 
и се изграждат положителни 
личностни качества във всеки 
един от тях, е на мнение Доло-
рес Коева.

Даница Костова

ДОЛОРЕС КОЕВА: „ЕВРОПЕЙСКИ МОСТ” ИЗГРАЖДА 
ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ
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Галеристката Викто-
рия Митева се срещна с 
възпитаниците на худо-
жествените школи „Па-
литра“ и „Импресия“ при 
ЦПЛР – Общински дет-
ски комплекс, гр. Варна. 
Това се случи на 25 януари 
във варненската галерия 
„Папийон“. Децата имаха 
възможността да се до-
коснат до произведения 
на съвременни български 
и чуждестранни творци 
и да научат малко повече 
за различните графични 
техники като офорт, ак-
варел, литография,  дъл-
бок и плитък печат. Г-жа 
Митева подробно разказа 
за техниките, които се из-
ползват при направата на 
дърворез, гравюра вър-
ху дърво и екслибризи, 
изключително популяр-
ни в Испания, Италия и 
Португалия. Младежите, 
гостуващи в галерията, 
получиха още познания 

върху различните прак-
тики при отпечатване на 
авторските екземпляри. 
Освен новите знания в 
областта на изобрази-
телното изкуство, въз-
питаниците на школите 
разбраха какво наистина 
означава да бъдеш худож-
ник, а именно „много зна-
ещ човек“, тъй като трябва 
добре да познаваш човеш-
ката анатомия и да умееш 
да си служиш с химията 
при приготвяне на бои, 
работа с глина или мета-
ли. Г- жа Митева обърна 
специално внимание и на 
индивидуалността и ори-
гиналността във всяка 
една творба, добавяйки, 
че „художниците, които 
следим и до днес, са тези, 
които ни показват живота 
по друг начин, пречупвай-
ки го през техния поглед, 
познания и фантазия.“

Катерина Пламенова

ВДЪХНОВЯВАЩИ СРЕЩИ
 бр. 7, година II, март-април 2020 г.

- Госпожо Чакърдъкова, какви са чувствата и 
емоциите, които искате да предадете на хората, ко-
гато се качите на сцената? 

- Искам  да събудя положителните емоции, радост-
та, щастието. Преди всеки концерт, колкото и странно 
да звучи, аз не се готвя едва ли не как ще изглеждам аз, 
а какво трябва да направя, за да събудя всички кра-
сиви чувства у тези хора. Затова си избирам точните 
песни, които им носят радост, точните песни, които 
дори малко да ги разплачат, да си спомнят за някой, 
за нещо. Така че това е моята мисия, да събудя всич-
ко хубаво, което спи в човек. За съжаление времето, в 
което живеем е доста трудно и все по-рядко се  случва 
да даваме превес на положителните емоции. Може би 
и затова нашите зали са пълни и хората ме обичат и 
уважават, защото те свързват моите концерти точно с 
тези положителни емоции, които ще изживеят.

- Разбирам, че е трудно да се даде обща характе-
ристика, но какъв човек е българинът?

- Страхотен е българинът! Разбира се, като всяка 
друга нация, има своите недостатъци. Единственото 
нещо, което аз не харесвам в българина, е прекалената 
търпеливост, която минава вече в апатия. Тази тър-
пеливост, която минава в безразличие, което безраз-
личие рано или късно от наша страна като народ ще 
рефлектира върху вас, децата. В крайна сметка всичко 
останало аз харесвам  в българина - темперамента, 
това свободолюбие, начина, по който умее да се весе-
ли, начина, по който умее да тъгува, топлите отноше-
ния между човеците, между хората, между съседите. 
Колкото и да казваме, че вече сме се отчуждили, не е 
така! Ние си познаваме съседите, ние си познаваме 
роднините, ние си ходим на гости, ние знаем как да 
се веселим. Всичко харесвам в българина. И това е 
главната причина аз да остана да живея в България, 

да творя в България. Аз тука съм родена, тука живея, 
тука работя и със сигурност тука ще оставя да си оти-
де моя живот- сред близки, приятели, фолклор, ман-
талитет, храна, празници, делници и всичко останало.

- В книгата си „Богата съм“ наблягате на темата 
за любовта. Какви са измеренията на любовта?

- Любовта има толкова много гледни точки. Стига 
да искаш да я видиш, стига да искаш да я осъзнаеш, 
да я търсиш и 
да я намериш. 
Любов е между 
двама човека 
- мъж и жена. 
Любов е лю-
бовта и уваже-
нието към ро-
дината, любов 
е и уважението 
към майката, 
към бащата. Има любов към деца, любов към жи-
вотно, любов към съсед... Животът е красив за това, 
защото можеш да поплачеш с мъката на някой, да се 
радваш за радостите на другия, за успеха на другия. 
Срещала съм и другите хора - онези, които до обяд се 
сърдят на себе си, следобед на останалите. Да, това е 
личен избор. Те искат така. Но аз дори ги съжалявам, 
защото те самите не знаят колко са нещастни.

- Какви песни бихте искали да изпеете на света и 
какви да чуете?

- Песните и музиката се делят на две. Аз ги деля така 
- на хубави и лоши. Певците ги деля на две - на може-
щи и неможещи. Така че това, което искам да пея, аз го 
пея, а светът нека да пее красиви, хубави песни!

Интервю на Катерина Пламенова

Повече от година продължават вълнуващите 
„Вдъхновяващи срещи” на възпитаници от ЦПЛР-
ОДК, гр. Варна, с популярни личности и изтъкнати 
творци в различни области на изкуството и културата. 
Първото такова събитие за 2020 година беше срещата 
на децата от вокалните групи с любимеца на поколения 
българи – певецът Васил Найденов. 

Изпълнителят разказа за началните си години в му-
зиката и за това как е започнал своята кариера в детска-
та музикална школа при читалище „Славянска беседа“ 
в София. Майка му, която била оперна певица и худож-
ник, е отстоявала мнението, че младият Васко е тряб-
вало да си гледа пианото, на което той е свирил и което 
в последствие завършва като специалност в естрадния 
отдел на Музикалната академия. Но той се убедил, че не 
може да бъде виртуоз с пианото и се насочил към пее-
нето, като звездата му изгрява като вокал на група „Ди-
ана Експрес“, с която изпълнява класиката „Синева“.

Попиконата сподели, че неговият „занаят“ е труден 
и даде ценни съвети на младите таланти от ОДК. Спо-
ред Найденов, за да си звезда, трябва всяка вечер да се 

доказваш, независимо от физическото ти или душевно 
състояние по време но изпълнението.

Васил Найденов отговори и на много въпроси на 
децата от ОДК. Разказа за историята на песента „Кло-
унът“, която е по музика на Тончо Русев и навремето 
е станала голям хит в Русия. След един от концертите 
там при Васко са дошли всички циркови артисти, които 
са присъствали и са го помолили да им преведе текста, 
тъй като песента е за тях и те много са я харесали.

Певецът разказа и за историята на хита „Болката от-
ляво“, който се оказа, че е създаден във Варна, в бивше-
то радио „Канал Ком“ и с тази песен, както и с „Меж-
дучасие“, поплегендата бе поздравена от възпитаници 
на ДВА „Сребърни звънчета“ и „ВА „Звездни струни“ 
при ОДК. 

Найденов посъветва децата да не се ограничават в 
определена област или стил на музиката, за да имат ши-
рока музикална култура, както и че е добре да се научат 
да свирят поне на един музикален инструмент. За него 
българската народна музика е голямо богатство и всич-
ки трябва да черпим от нея.

Певецът пожела на младите изпълнители да не бъдат 
„компютри“ в музиката и да развиват чувството си за 
импровизация, да променят песните и винаги да влагат 
нещо от себе си, пък било то и един тон.

 В края на срещата Васил Найденов получи юбилеен 
албум за спомен от зам.-директора на ОДК г-жа Григо-
рия Иванова, както и пано от школа „Импресия“ и раз-
даде картички и автографи.

Ивет  Раданова

ВАСИЛ НАЙДЕНОВ: НЕ БЪДЕТЕ „КОМПЮТРИ“ В МУЗИКАТА
„НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ В ОПРЕДЕЛЕНА ОБЛАСТ ИЛИ СТИЛ, ЗА ДА ИМАТЕ ШИРОКА КУЛТУРА“, ПОСЪВЕТВА ОЩЕ ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ОДК ПОПЛЕГЕНДАТА

ГАЛЕРИСТКАТА ВИКТОРИЯ 
МИТЕВА СЕ СРЕЩНА С ДЕЦА ОТ 
ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ШКОЛИ НА ОДК

НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА: МОЯТА МИСИЯ Е ДА 
СЪБУДЯ ВСИЧКО ХУБАВО, КОЕТО СПИ В ЧОВЕК

Народната певица Николина Чакърдъкова бе поредната известна личност, която се включи в проекта 
„Вдъхновяващи срещи“. Възпитаници на школите на ОДК направиха специален подарък на звездата. Мал-
чуганите от школата по приложни изкуства и етнография «Творилницата» изработиха специална топка, 
украсена с народна шевица. Децата работиха по изненадата под ръководството на преподавателката Ма-
рия Борисова.  Малките изпълнители от хор «Българче» също зарадваха Чакърдъкова. Те изпяха на живо пред 
зала 1 на ФКЦ няколко песни от репертоара й. Народната певица получи за спомен и луксозен юбилеен албум 
с историята на ОДК, който й бе връчен от Григория Иванова, зам.- директор на ЦПЛР. След срещата с мал-
чуганите Чакърдъкова прие да отговори на въпросите на репортер на вестник „НахОДКи“. 
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За поредна година въз-
питаниците от литерату-
рен клуб „Касталия“ при 
ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, гр. Варна, участ-
ват в един от най-прес-

тижните конкурси за твор-
ческо писане в страната 
– „Моите детски мечти“. 
Конкурсът стимулира раз-
витието на детското твор-
чество и въображение и 
дава възможност на децата 
да споделят своите мечти в 
избраната от тях област на 
изкуството.

„Моите детски мечти“ 
е в програмата на Минис-
терството на образова-
нието и науката, което га-
рантира годишна стипен-
дия на всички наградени 

млади автори на възраст 
между 14 и 18 години. За 
втори път Даниел Луканов 
и Даница Костова заемат 
призови места. 

За Даниел мечтите са 
онази свет-
лина, коя-
то придава 
смисъл на 
ж и в о т а . 
„Без възви-
шена цел, 
дори и на-
лудничава, 
човек няма 
път и по-

сока“, казва той.  Луканов 
мечтае хората да не прием-
ат всичко за даденост, а да 
ценят света.

Според Даница мечти-
те са начинът да опозна-
ваме себе си, да открием 
очакванията си към света 
и нас самите. Тя мечтае за 
щастие и си пожелава след 
години, когато погледне 
назад, да не съжалява за 
нито едно свое решение, а 
мечтите й да са вече реал-
ност.

Милица Иванова

Във връзка с извънред-
ното положение в стра-
ната Министерството на 
образованието и науката 
и БНТ 2 стартираха без-
платното образователно 
предаване „С БНТ на учи-
лище“ в помощ на децата 
от първи до четвърти клас 
и седмокласниците . В под-
робности за проекта ни 
разказа Светлана Ганчева, 
която работи като редак-
тор на предаването „Зна-
ние.БГ“ от Варна, което се 
излъчва по БНТ 2. 

В инициативата „С БНТ 
на училище“ през първите 
три дни са участвали  пе-
тима преподаватели по 
български език и един по 
математика - основните 
предмети, върху които са 
фокусирани на този етап 

уроците. Учителите са от 
столични училища, в кои-
то вече работят в интернет 
среда. Засега преподавате-
ли от други градове няма, 
но проектът е отворен и 
към други учебни заве-
дения в страната, а и към 
други издателства, готови 
да предоставят безплатно 
учебниците си, като изда-
телство „Просвета“.  

Децата могат да гледат 
предаването от понедел-
ник до петък от 9:15 до 12 
часа и от 13 до 16 часа, като 
уроците са достъпни и по 
всяко време онлайн на 
сайта на БНТ. Там се пуб-
ликува програмата за все-
ки ден, като тя се качва от 
предния ден. За удобство 
на учениците изданията за 
всеки ден са разделени по 

теми, с пояснение за кой 
клас е съответният телеви-
зионен час.

„Тъй като БНТ 2 е дос-
тъпен само от територия-
та на България, същите 
уроци вървят и по БНТ 4. 
Това е програмата, пред-
назначена за сънародни-
ците ни в чужбина, така че 
българските деца в учили-
щата зад граница също да 
не прекъсват учебния си 
процес“, разяснява Свет-
лана Ганчева.

Според нея, въпреки 
плюсовете на програмата, 
телевизионното учили-
ще не би могло да замени 
живия контакт в класните 
стаи. То е само вид помощ 
за учениците – да затвър-
дят знанията си, седмо-
класниците да се подгот-

вят за изпитите си и да не 
бъде губен навикът за уче-
не. Тя и екипът й се надя-
ват епидемията да отшуми 
скоро, преди да се наложи 

разработването на телеви-
зионни часове и по други 
предмети и „Знание.БГ“ да 
се завърне в ефир.

 ,,Учете с БНТ и бъдете 

здрави!“, се обръща Свет-
лана Ганчева към учени-
ците.

Маргарита Славова
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СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА: УЧЕТЕ С БНТ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ

- Катерина, как стана 
част от екипа на вестник 
„НахОДКи“?

- Бях на урок при г-жа 

Магдалена Маркова (ред.
бел. – ръководител на 
школа „Касталия“) , ко-
гато видях вестник на 

бюрото в кабинета й. 
Прочетох името „На-
хОДКи”. Стана ми ин-
тересно, а тя сама взе 
вестника и ми предложи 
да се включа. Помня, че 
беше останала само една 
свободна тема за този 
брой – концерт. Първо-
начално се страхувах, 
но преодолях това чув-
ство, защото страстта бе 
по-силна. И така станах 
част от редколегията.

- Кое те привлече в 
журналистиката?

- Почувствах, че това 
е нещо, което ме вълну-
ва и реших да последвам 
това чувство. Обичам да 
бъда част от някакво съ-
битие, да го проуча, да 
вникна в него, да задам 
подходящите въпроси и 
да намирам правилните 
отговори.

- Как подготви мате-
риала, с който спечели?

- Помня, че темата, 
която избрах – за бъл-
гарското образование, 
ми беше изключително 
интересна. За написва-
нето на материала си 
интервюирах чуждес-

транни студенти, учещи 
във Варна и бившата ми 
учителка по български 
език г-жа Станкова, гле-
даща през погледа и на 
учителите. 

- Журналистиката за 
теб е хоби или бъдеща 
професия?

- Честно казано и аз 
все още си задавам този 
въпрос. Със сигурност 
много ме влече, винаги 
ще нося журналистиката 
със себе си под някаква 
форма, макар че все още 
почти нищо не зная за 
нея. Любопитна ми е и аз 
няма да се откажа от тол-
кова лесно!

- Какъв съвет би дала 
на следващите ученици, 
които ще станат част от 
редколегията на вест-
ник „НахОДКи“?

- Пробвайте се! Опит-
вайте! Нека става, какво-
то ще става, но ако това 
е нещо, което искрено ви 
вълнува, което ви прави 
щастливи, което ви пла-
ши, то значи истински си 
струва! 

Катерина Добрева

бр. 7, година II, март-април 2020 г.


