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Литературен клуб „Каста-
лия“ при ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, гр. Варна, 
празнува 25 години от основа-
ването си през 2022 г. Школата 
е основана през ноември 1996 
г. Ежегодно в школата се обу-
чават средно по около 70 деца, 
сочи официалната статистика 
на ОДК.  

„През тези 25 години ежегод-
но сме участвали в много регио-
нални, национални и междуна-
родни конкурси“, споделя г-жа 
Магдалена Маркова, ръково-
дител на „Касталия“. За послед-
ните 10 години, за които има 
запазена статистика, възпита-
ници на „Касталия“ са получи-
ли около 1500 индивидуални 

награди. „Трудно е да се посочат 
най-престижните, но Голямата 
награда за литература на НК 
„Стоян Михайловски“ в Русе е 
печелена от Александър Габров-
ски и от Даница Костова, Голя-
мата награда за журналистика 
от същия конкурс е печелена от 
Петилина Петрова; Александър 
Габровски е спечели Голямата 
награда за 2021 година на НК 
„Петя Дубарова“. Наградата на 
кмета на град Варна в конкурси-
те „Морето, морето, морето…“ 
и „Любовта в нас“ е печелена 
многократно от възпитаници 
на нашия клуб. Славея Минчева 
е носител на специалната награ-
да на кмета на град Казанлък от 
конкурса „Присмехулници“ за 

2020 г., а Милица Иванова - на 
специалната награда на журито 
от същия конкурс за 2021 г. и 
още много специални и първи 
награди“, посочва г-жа Марко-
ва. Като колектив за литература 
„Касталия“ е носител на специ-
алната награда на кмета на гр. 
Радомир от конкурса „Мария 
Смилова“ и на НДД от кон-
курса „Моите детски мечти“. 
Най-трудно постигнато отли-
чие е второто място в раздела 
за колективен проект на меж-
дународния конкурс „Castello 
di Duino“ в Италия през 2021 г., 
където школата се представя с 
два сонетни венеца.

Екип на „НахОДКи“
Продължава на стр. 4

Детски хор “Добри Христов“ 
при ЦПЛР - Общински детски 
комплекс, гр. Варна,  бе удосто-
ен с първа награда за участието 
си в Московския  междунаро-
ден музикален онлайн конкурс. 
Отличието  бе в категория „Ан-
самбли“. Конкурсът  се проведе 
през месец декември 2021г. За-
писите от програмата на хора 
бяха оценявани от водещи му-
зиканти, експерти от различни 
страни. 

„Изминалата 2021 г., въпре-
ки липсата на ритмичен рабо-
тен процес, беше много успеш-
на, емоционална и наситена с 
престижни участия“, сподели 
Галина Станишева, диригент 
на хора. „Равносметката ни за 
изтеклата година са две първи 
награди от конкурсите във Вие-

на и Москва, втора награда от X 
Международен хоров фестивал 
„Черноморски звуци“ в Балчик. 
Имахме вълнуващо участие в 
концерта на Деси Добрева „На 
Варна с любов“, като продълже-
ние на проекта „Вдъхновяващи 
срещи“. През юни изнесохме са-
мостоятелен годишен концерт, 
заедно с екип на ОДК реализи-
рахме и кратката документал-
на форма „Късчета спомени“, 
която бе излъчена по БНТ2.“, 
допълни Станишева.

Милица Иванова, която е 
част от редакционната коле-
гия на вестник „НахОДКи“, 
продължава своето развитие 
в медийната сфера. Освен че 
списва статии за вестника на 
ОДК, участва в изготвянето на 
телевизионни репортажи като 
стажант в БНТ2, Милица води 
и литературната рубрика в мла-
дежкото предаване по Радио 
Варна „Свободен час“. Предава-
нето се подготвя под ръковод-
ството на филолога и логопед 
Ася Стефанова и по него рабо-
тят ученици от различни вар-
ненски гимназии. 

„Преди три години за пър-
ви път се запознах с екипа на 
„Свободен час“ и неговия мен-
тор. Аз и други представители 
на Литературен клуб и младеж-
ки медиен център „Касталия“ 
бяхме поканени на интервю в 
Радио Варна. Тогава Ася Сте-
фанова за първи път ми разказа 
по-подробно за дейността на 
радиопредаването „Свободен 
час“, за темите, които дискути-
рат и за екипа. Покани ме да се 
присъединя към тях и вече тре-
та година съм част от предава-
нето“, споделя Милица Ивано-
ва. За нея най-вълнуващо е, че 

всички нейни колеги са различ-
ни и имат разностранни инте-
реси. Учениците водят рубри-
ки, свързани с музика, спорт, 
литература, културни събития, 
животни, астрология, кино, фо-
тография, космос. 

Всеки петък следобед те се 
събират в студиото на Радио 
Варна, като всеки от тях  е под-
готвил материал за запис по да-
дена тема, която го вълнува. 

„Харесва ми да съм „моми-
чето от радиото“. Интересът ми 
към медиите се събуди от стре-
межа към истината. Само след 
година ми предстои да избера 

специалност в университет. Ще 
се насоча или към медии и ко-
муникация, или към междуна-
родни отношения. За в бъдеще 
си се представям като човек, 
който се занимава в много и 
разностранни области. Светът 
на медиите със сигурност ще 
присъства под някаква форма 
в живота ми занапред“, казва 
младата журналистка. 

Предаването „Свободен час“ 
и литературната рубрика на 
Милица Иванова може да слу-
шате всяка събота от 20 ч. на 
вълните на Радио Варна. 

НахОДКи

 ЛИТЕРАТУРЕН И МЕДИЕН КЛУБ 

„КАСТАЛИЯ“ НА 25„КАСТАЛИЯ“ НА 25
1500 са индивидуалните награди, спечелени от възпитаниците на школата, само за последните 10 години

ДХ „ДОБРИ ХРИСТОВ“ С I НАГРАДА 
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www.odk-varna.com, 
twitter.com/odk_varna
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СВОБОДЕН ЧАС: ПЕРО НА „НАХОДКИ“ ВОДИ ПРЕДАВАНЕ В РАДИО ВАРНА

ИРЕНА СТАНЕВА: КОГАТО 
ЧОВЕК ПРЕКРАЧИ ПРАГА 

НА ТАНЦОВАТА ЗАЛА, 
ЗАБРАВЯ ВСИЧКО ЛОШО!
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Обичам българската култура и се опитвам да я опозная, колкото се може повече, допълва дипломатът 

- Ваше Превъзходителство, кога диплома-
цията събуди интерес у Вас за първи път? 

Силно вярвам, че независимо от това на как-
ва възраст си или в кой етап от кариерата си се 
намираш, трябва винаги да поемаш инициати-
ва. Винаги.  Защото никога не знаеш кога една 
от всички възможности ще се окаже тази, коя-
то ще отвори нови врати за теб. Когато бях в 
университета, направих стаж към Държавния 
департамент в офиса, който работи с Турция. 
Благодарение на това преживяване се запознах 
с много умни хора и научих много. Това беше 
моментът, в който 

реших, че искам да се занимавам с връзки с 
обществеността,

 защото сякаш усетих, че мога да допринеса 
за това. Всеки от нас има различни мнения и 

разнообразието в една организация я прави 
по-силна. Затова си помислих, че някой с моя 
произход би могъл да допринесе по смислен 
начин. Помнете, винаги сграбчвайте възмож-
ностите, които ви се дават.

- Какви умения са нужни за професия като 
Вашата?

Няма конкретен списък, но уменията, които 
аз мисля, че са от полза, са първо добри кому-
никативни умения, способността да обясня-
ваш дадени политики, воденето на преговори 
е много важно, езикови умения. Всички знаем 
какво е IQ нали? То не е от значение. Емоцио-
налната интелигентност е по-важна. Тя е уме-
ние.

- Какво Ви вдъхновява в работата Ви?
Вие. Младите. Имам две малки дъщери. 

Едната скоро навършва 4, другата 6. Вярвам, че 
бъдещето са младите хора. Така че вие сте мое-
то вдъхновение. Срещам се с много политици, 
те са чудесни, сприятелявам се с тях. Но това, 
което ме вдъхновява, е когато видя млади хора, 
които ги е грижа за бъдещето на страната им и 
света. Затова, когато говорим за промяна, то тя 
е във вашите ръце.

- Какви предизвикателства срещате по вре-
ме на работата си?

Всяка професия има предизвикателства, с 
които трябва да се справим. При дипломацията 
те са различни за всяка държава. Освен предиз-
викателствата на конкретния регион, свързани 
с това къде се намира, дали е в демокрация, раз-

лични правителства и мнения. Понякога има и 
вътрешни предизвикателства. Когато трябва 
да работим по дадена политика, е възможно да 
имаме разногласия. Така че дали са регионал-
ни, външни, или вътрешни предизвикателства 
винаги има. 

Най-доброто, което можеш да направиш, е 
да си гъвкав, да имаш дългосрочен план,

 някои хора очакват резултат веднага и ако 
не го получат, се отказват. Винаги е най-добре 
да е дългосрочен план, тъй като, каквито и про-
мени да направим заедно, трябва планът да е 
дългосрочен, за да имат влияние. Предизви-
кателствата ни правят по-силни. С всяко нау-
чаваш нещо, което си остава за теб, и ставаш 
по-силен и по-добър.

- Какви позиции сте заемали, преди да ста-
нете посланик?

Започнах в чуждестранните служби, първа-
та ми задача беше Гърция, Атина. Бях голяма 
късметлийка. Говорех няколко езика към мо-
мента: арабски, испански, турски. Мислех, че 
ще ме изпратят в някоя от тези държави, но 
вместо това ме изпратиха в Гърция. Така нау-
чих гръцки. Но много ми хареса. Беше фантас-
тична работа. Бях отговорник по човешки пра-
ва, така че се занимавах доста с човешки права 
и продължавам да се интересувам от това. Бях 
отговорна за трафик на хора, посещение на бе-

жанските лагери, всички тези проблеми, които 
са много важни. После отидох в Бейрут. Рабо-
тих в Ливан за година.  После бях в Ирак. Бях 
младши служител. Изпратиха ме там, тъй като 
говорех арабски и кюрдски. Бях единственият 
човек в Американския департамент за безопас-
ност, който говори кюрдски. Така че, въпреки 
че бях толкова нова, само с 2 години опит, ме 
пратиха в Ирак. Затова уменията са много ва-
жни. Работих и в Белия дом за две години като 
директор за Ирак, Иран, Израелска политика. 
После имах няколко задачи, свързани с Близ-
кия изток. Работих за вицепрезидента Байдън 
като негов съветник за тези региони. Бях в Ин-
дия като политически административен съвет-
ник. Там се запознах със съпруга ми. И там се 
роди първата ни дъщеря. После отидох в Пор-
тугалия. И сега за мой късмет дойдох в Бълга-
рия. Много се радвам да съм тук.

- Какви са впечатленията Ви от България?
- Много сме щастливи. Моите дъщери са с 

мен на това пътуване. На тях много им харесва 
в България. Те са много приветливи и радост-
ни, научават много. Сега тук, на Черно море, 
имат прекрасни преживявания. Семейството 
ми е много щастливо. 

Аз обожавам българите. 
Обичам българската култура и се опитвам да 

опозная колкото се може повече от културата 
ви и да посетя колкото се може повече древни 
известни паметници на културата и забележи-

телности. Тук има много съкровища и ми се ще 
повече хора да знаят за това. България е трета 
след Италия и Гърция по древни артефакти. Не 
мисля, че много хора знаят това. А и фактът, че 
можеш да си в София и за половин час да оти-
деш на ски, и за три часа да отидеш до плажа! 
Не мисля, че много хора осъзнават това. Има 
толкова много тук, което, ако бъде маркетира-
но правилно, може да пожъне успех. Има мно-
го голям потенциал в България. Това е ваша 
работа.

- Какво е любимото Ви нещо в България?
Вашата гордост от вашата българска исто-

рия, език и култура. Обичам това. Имам една 
история от първия ми месец в България. Една 
жена близо до Сливен ме е видяла по телеви-
зията. Тя дойде при мен и имаше в себе си една 
малка книжка, която сама е написала за Баба 

Марта. Даде ми книгата си и ми каза, че трябва 
да я прочета на децата ми, за да научат за Баба 
Марта. Обичам тази жена. От всички неща, 
които можеше да ми даде, тя ми даде книга, с 
която да науча децата си на тази красива тради-
ция.  Много сте горди и аз обичам това.

- Какъв тип книги четете?
Аз съм фен на разнообразието, на това да оп-

итвам колкото се може повече неща. Баща ми е 
журналист, той е по-голям фен на четенето от 
мен. Моите родители са с мен в България за ме-
сец. 

Баща ми си приготви куфара и го напълни 
с книги и хартия за писане.

 За три дни си подготви два тоалета и десетки 
книги и хартия. Цял живот съм била заобико-
лена от книги, литература и любов към писал-
ката. Основах читателски клуб за всички жени 
посланички, защото покрай ковид е трудно 
хората да се събират. Затова си помислих как-
во можем да направим, за да се обогатим, но и 
също така да се сближим. И така решихме да 
започнем читателски клуб. Всеки месец четем 
различна книга. Преди два дни купих книга от 
българска писателка. Не я бях чувала преди, но 
жената в книжарницата каза, че е модерна пи-
сателка. 

Интервю на Даница Костова и Милица Иванова
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА АМЕРИКАН-

СКА ЧИТАЛНЯ КЪМ РБ „П. СЛАВЕЙКОВ“

Посланикът на САЩ Н. Пр. Херо Мус-
тафа се срещна с журналистите от в-к 
„НахОДКи” при ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, гр. Варна, в Американската чи-
талня на РБ „П. Славейков“ на 12.07.2021 
г. Възпитаниците на Литературен клуб 
и младежки медиен център „Касталия” 
и школата по гражданско образование 
„ДМП – Европейски мост“ имаха възмож-
ност лично да зададат своите въпроси на 
висшия дипломат от кариерата.

Снимка: Д-р Цветелина ВойчеваСнимка: Д-р Цветелина Войчева



ПОСОКИ
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Ирена Станева започва работа 
като помощник-ръководител на 
детски фолклорен ансамбъл „Бъл-
гарче“ през 1985 г., а от 1993-та 
е основен хореограф на трупата. 
Самата тя започва да танцува 
още на 7-годишна възраст, когато 
се заражда и любовта й към този 
вид изкуство. Станева споделя 
пред в-к „НахОДКи“, че най-важни 
за нея са положените усилия и по-
стоянството и отговаря на основ-
ни въпроси, свързани с професията 
и личните преживявания.

- Г-жо Станева, какви качества 
е нужно да притежава човек, за да 
стане успешен танцьор?

- Безспорно е нужен талант, но 
и усилията са от голямо значение. 
Един човек, който е много талант-
лив, но непостоянен и безотговорен 
в работата си, може да бъде задми-
нат от такъв, който дава всичко от 
себе си и е упорит. 

- Кое е най-важно в работата Ви?
- На първо място е приемстве-

ностна, продължаването на тради-
циите. Разбира се, важни са и отго-
ворността, и дисциплината, на която 
всеки се учи. 

- Какви са пречките, с които се 
сблъсквате?

- От началото на пандемията ча-
совете протичат по различен начин. 
По време на онлайн срещите се на-
бляга основно на теория, която след 
това се прилага в практиката. Опре-
делено е по-трудно, защото трябва 
да се постигне изравняване в уме-
нията и знанията на всички. Засто-
яването предизвиква апатия към по-
добни дейности, а тя се преодолява 
трудно.

- Как се чувствате, когато се „за-
върнете“ след поредното прекъсва-
не на присъствените занятия?

- Емоцията определено е голяма. 
Когато човек прекрачи прага на тан-
цовата зала, забравя всичко лошо, 
пренася се в друг свят и се разтовар-
ва. Сякаш танците имат терапевтич-
но действие. 

- Коя е най-значимата награда, 
която сте получавали?

- Всяка награда носи свой собст-
вен смисъл. Не бих могла да избера 
само една, но най-важните, разбира 
се, са държавните отличия. А децата 
се радват винаги – все пак е награда 
и стимул за тях. 

- Ще разкажете ли повече за на-

градата на фолклорния ансамбъл 
по случай 60-ата годишнина от съз-
даването му?

- Награждаването се проведе в 
Летния театър на 15 август. Както 
всеки път, вълнението беше нали-
це както при децата, така и при нас. 
Въпреки мерките церемонията беше 
много тържествена. Трябваше да се 
състои 2020 година, но по обясними 
причини беше преместена през тази. 
А самият „Знак за заслуги“ предста-
влява златно огърлие. 

- Можете ли да определите коя е 
Вашата лична най-ценна награда?

- За мен танците сами по себе си 
са вид лична победа. Чувствата, лю-
бовта, с която правя всичко, изграж-
дането на колектив. Танците са вид 
начин на живот и ако трябва да съм 
честна, не знам какво друго бих ра-
ботила! Това е най-хубавата профе-
сия за мен.

- Какво е пожеланието, което 
бихте отправили към читателите 
на вестник „НахОДКи“?

Най-вече  да са здрави, отговор-
ни, всеотдайни и да не забравят да 
ценят това, което имат.

Интервю на Карина Цветкова

Бившият възпитаник и 
настоящ ръководител на 
вокален ансамбъл „Звездни 
струни“  при ЦПЛР - Об-
щински детски комплекс, 
гр. Варна, Георги Кючуков, 
завоюва с децата си златен 
медал и Гран При на Софий-
ския международен фести-
вал „Кръстопът на музите“. 

Това далеч не е първо-
то голямо отличие, което  
Кючуков печели, предста-
влявайки ЦПЛР – ОДК, гр. 
Варна. Под ръководството 
на основателя и ръководи-
тел на ансамбъла – диригент 
Теодора Сотирова, Георги 
има завоювани множество 
призови места, като солист 
и хорист на ансамбъла.

„За децата и мен подго-
товката и участието бяха 
истинско предизвикател-
ство, тъй като  всичко се 

проведе онлайн. До сега 
имаме завоювани 3 златни, 
1 сребърен и 1 бронзов ме-
дали от национални и меж-
дународни форуми, но това 
е първото ни отличие Гран 
При, откакто съм ръково-
дител”, сподели с нескрита 
радост Кючуков. Отличи-
ето е в категорията „Песни 
на Стефан Диомов“. Освен 
купите и грамотите, орга-
низаторите подарили на 
призьорите ни албума на 
Диомов „60 златни песни“ 
и две книги от поредицата 
„Белите и черни клавиши 
на моя живот“. “Искам да 
изкажа своите благодарнос-
ти към организаторите и 
журито и да почета паметта 
на директора на фестивала 
г-н Томи Йовчев!”, каза още 
ръководителят на ансамбъл 
“Звездни струни”.

 - Г-жо Христова, Вие ръко-
водите една от новите школи в 
ЦПЛР – Общински детски ком-
плекс, гр. Варна.

 - Да, ръководя школата по гра-
фичен дизайн към ОДК, която се 
нарича „Велани“. Наименованието 
й всъщност е малка трансформа-
ция на името ми.

 -  Разкажете  ни малко повече 
за себе си.

 -  Цял живот рисувам и се обу-
чавам в сферата на изобразител-
ното изкуство . Завършила съм 
Художествена гимназия в Пловдив 
и школи в София. Изучавала  съм 

графичен дизайн в Националната 
художествена академия „Николай 
Павлович“, в класа на професор 
Иван Газдов. 25 години съм се за-
нимавала с различни дейности, 
свързани с рекламата и графичния 
дизайн – собствена рекламна аген-
ция, издаване на книги, създаване 
на различни рекламни продукти, 
оформление на витрини, работа в 
киното, оформление на панаирни 
щандове и брандиране и декори-
ране на събития, кафе-галерия.

 - Кое Ви вдъхнови да създаде-
те школата по графичен дизайн?

 - Винаги съм си мечтала да ра-
ботя с талантливи и мотивирани 
ученици и това като по чудо се 
сбъдна, когато кандидатствах в 
ОДК за посочената позиция точно 
с моя профил – като на магия.

 - Какви умения придобиват 
учениците Ви по време на заня-
тията в школата?

 - Най-вече да са смели и да раз-
берат, че всичко могат и че са на 
една ръка разстояние от мечтите 
си. Програмите са просто инстру-
мент за нашето творчество.

 - Разкажете и за дейността на 
школата. 

 - Започнахме с основни про-
екти, които да ни дадат първона-
чалните знания за програмите и 
оттам – надграждаме. Стремя се 
темите да са интересни и да про-
вокират творческото мислене на 
учениците.

 - Как протича едно занимание 
по графичен дизайн?

 - Обикновено поставям задача, 
като давам основни инструкции и 
работя на екран заедно с тях. Друг 
път поглеждаме към историята на 
изкуството и се запознаваме с ва-
жни периоди. Децата работят до 
завършване на проекта, обикнове-
но в рамките на едно занятие, но 
има и изключения. Понякога до-
вършват у дома.

 - Необходими ли са предва-
рителни познания в сферата на 
графичния дизайн за присъеди-
няване към школата?  

 - Необходимо е единствено же-
лание и любопитство, всичко за-
почва оттам.

Интервю на Милица Иванова 

ИРЕНА СТАНЕВА: КОГАТО ЧОВЕК 
ПРЕКРАЧИ ПРАГА НА ТАНЦОВАТА 
ЗАЛА, ЗАБРАВЯ ВСИЧКО ЛОШО

ФИЛМ ЗА ТА „БЪЛГАРЧЕ“ НАПРАВИ 
ТЕЛЕВИЗИОННА ПРЕМИЕРА

Документалният филм „Преди 60 години роди се 
„Българче“, посветен на танцовия ансамбъл при ЦПЛР 
– Общински детски комплекс, гр. Варна, направи своя-
та телевизионна премиера навръх Коледа. Филмът 
бе излъчен по Черноморската фолклорна телевизия 
„Сънрайз Мюзик“ с няколко повторения през следва-
щите дни.

Филмът проследява историята на една от фолклор-
ните емблеми на морската столица, изнесла повече от 
1700 концерта у нас и по света и носител на десетки 
престижни отличия. През различните формации на 
ансамбъл „Българче“ са преминали повече от 2000 
певци, инструменталисти и танцьори. Репертоарът 
съдържа над 40 танцови постановки и неизброими 
музикални произведения. Първите възпитаници на 
„Българче” са водени от педагога, изградил облика на 
ансамбъла – г-жа Мария Станева, достойно продъл-
жена от Ирена Станева, която през 1993 г. става негов 
художествен ръководител.

„Всички те, танцьорите, преминали през годините в 
състава на „Българче”, разбраха, че любовта към тан-
ца има и други стойности – постоянство, упорит труд, 
търпение, дисциплина, уважение към другия“, споделя 
Ирена Станева, която близо 30 години неуморно пре-
дава дълбоката си любов към фолклорните ни танци, 
традиции и дух на следващите поколения.

Сценарист и режисьор на филма „Преди 60 години 
роди се „Българче“ е Емилиян Ялъмов, журналист и 
организатор в ОДК – Варна. Зад продукцията застана-
ха още Делян Шишков, Ивелин Андреев – ръководи-
тел на ТУ „Глобус“, инж. Елвира Георгиева – ръководи-
тел на школа по фотография „Позитив“, Галина Янева, 
Росен Донев – популярен арт фотограф и др. Филмът е 
осъществен с подкрепата на Етнографски музей – Ва-
рна, където се проведоха и голяма част от снимките на 
продукцията през пролетта на 2021 г.

ВЕЛИНА ХРИСТОВА: ПРОГРАМИТЕ СА 
ИНСТРУМЕНТ ЗА НАШЕТО ТВОРЧЕСТВО

ГРАН ПРИ ЗА “ЗВЕЗДНИ СТРУНИ”
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„Да се уговори интервю със световна звезда не е лес-
но. Трябва да сте много упорити и да не се отказвате“, 
посъветва младите репортери Пасков

Кинорежисьорът Брайън Де Палма, Анди Гарсия и 
Лив Тайлър са една малка част от световните звезди, 
с които се е срещал и разговарял журналистът Велин 
Пасков по време на своята кариера в медиите. За свои-
те стъпки в журналистиката той разказа по време на 
онлайн срещата си с възпитаници на школите „Каста-
лия“, „Позитив“, „ДМП- Европейски мост“ при ЦПЛР 
– Общински детски комплекс, гр. Варна, както и деца 
от ЧСУ „Аз съм българче“. Събитието се състоя на 
15.01.2022 г. като част от проекта „Вдъхновяващи сре-
щи“, чийто инициатор, организатор и водещ е Емилиян 
Ялъмов.

„Да се уговори интервю със световна звезда съвсем 
не е лесно. Още повече, ако работите в малка медия. 
Трябва да сте много упорити и да не се отказвате“, посъ-
ветва членовете на редакционната колегия на вестник 
„НахОДКи“ Пасков. „Веднъж преминете ли цедката на 

техните агенти вече няма да имате никакъв проблем и 
може да задавате своите въпроси. Разбира се, трябва да 
се държите уважително“, допълни Пасков и не скри, че 
при срещите си с холивудските величия е изпитвал и 
известно притеснение. „Брайън Де Палма усети моята 
първоначална неувереност и да разчупи обстановка-
та с усмивка ми каза да съм спокоен, защото неговият 
български език е много по-лош от моя английски, след 
което ме покани да седна до него“, върна се назад във 
времето Пасков.

Той запозна младите репортери и с част от работата 
си като експерт и редактор на Българската редакция на 
Радио Китай за чужбина, както и показа снимки от ня-
кои екзотични дестинации, които е посетил.

По време на срещата Пасков говори още за създава-
нето на радио „Канал КОМ“, за вредата от автоцензура-
та, както и за младежките си години в Детско-юноше-
ски театър „Златното ключе“, където е играл на сцената 
с Къци Лафазанов. Това стана повод да получи пока-
на и за още една среща, този път с младите театрали 

и кинематографисти на ОДК, която ще бъде осъщест-
вена присъствено след отпадане на ограниченията във 
връзка с разпространението на Ковид-19. Гости на он-
лайн срещата с Велин Пасков бяха също ръководители-
те на школи, както и директорът на ОДК – Варна, г-жа 
Монка Николова.

Младите журналисти на вестник 
“НахОДКи”, деца от школа по фото-
графия “Позитив”, Литературен клуб 
и младежки медиен център “Касталия” 
и школа по гражданско образование 
“Детски и Младежки парламент - Ев-
ропейски мост”, както и ученици от 
частно училище “Аз съм българче” 
се срещнаха с актьора от Драматич-
ния театър “Стоян Бъчваров” Симеон 
Лютаков. Срещата, част от проекта 
„Вдъхновяващи срещи“, която се със-
тоя през миналата година, беше фоку-
сирана към голямата страст на актьора 
– фотографията. Лютаков показа на 
децата свои световно отличени творби 
и разказа интересни истории към тях. 
Всички бяха впечатлени от премежди-

ята му в Африка и Централна Америка, 
а младите фотографи показаха знания 
и зададоха своите въпроси. Актьорът, 
когото зрителите познават от малкия и 
големия екран и от театъра, сподели, че 
по време на пътуванията се е запознал 
с много и различни хора, а невероят-
ните гледки в джунглите и пустините е 
запечатал в снимки, които са отличени 
на международни конкурси. Директо-
рът на Общински детски комплекс, гр. 
Варна, г-жа Монка Николова подари 
на актьора специален албум, съхраня-
ващ дългогодишната история на ОДК, 
а от литературния клуб “Касталия” той 
получи алманах, събрал творби на въз-
питаниците на школата.

Симеон Иванов

ВЕЛИН ПАСКОВ СЕ ВЪРНА КЪМ СРЕЩИТЕ 
СИ С БРАЙЪН ДЕ ПАЛМА И АНДИ ГАРСИЯ

СИМЕОН ЛЮТАКОВ РАЗКАЗА 
ИНТЕРЕСНИ ИСТОРИИ, 
ЗАПЕЧАТАНИ В КАДРИ

от стр.1

„През годините, освен с 
творческо писане, сме се разви-
вали и в други области. В про-
дължение на няколко години 
издавахме вестниците „Мост“ 
и „МиниМост“, правили сме 
телевизионно предаване „Мост 
ТВ“, дори имаме заснет един къ-
сометражен филм със заглавие 
„Стената“.

От три години ЛК „Каста-
лия“ е в основата на редакцион-
ния екип на вестник „НахОД-
Ки“, където консултант ни е 
журналистът и организатор в 
ОДК Емилиян Ялъмов. С „На-
хОДКи“ спечелихме специални 
и първи награди на журналис-
тическите конкурси „Григор 
Попов“- Разград, и „Гео Милев“ 
– Стара Загора. С телевизион-
ния репортаж „Зад маската на 
театъра“, където неоценима 
помощ ни оказа г-жа Светлана 
Ганчева, редактор на предава-
нето на БТГ2 „Знание.БГ“ от 
Варна, спечелихме Специална-
та награда за журналистика на 
Международния фестивал на 
детското и младежко медийно 
изкуство „Арлекин“, 2021.“, спо-
деля още г-жа Магдалена Мар-
кова.

Очаквайте интервю с г-жа 
Магдалена Маркова в бр. 13 на 
в-к „НахОДКи“

Художественият ръководител на Дет-
ско-юношески театър „Златното ключе“ при 
ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Ва-
рна, г-жа Сия Папазова влезе в журито на XIX 
Международен фестивал на червенокръстките 
и здравни филми. Фестивалът се проведе през  
септември 2021 г. във Варна. Той е единстве-
ният в света Фестивал на филмите на Черве-
ния кръст и на Червения полумесец, извоювал 
място в категория „А“. Създаден през 1965 г., 
след възобновяването му през 2014 г. със съ-
действието на Община Варна, БЧК и Меди-
цински университет „Д-р Параскев Стоянов“ 
–Варна, става неизменна част от културния 
афиш на Европа. Основната му цел е да поста-
ви фокуса върху хуманните ценности в съвре-
мието. „Пандемия – хуманност – кино“ гласе-
ше темата на фестивала, като право на участие 
имаха филми, създадени през последните 3 
години. Бяха присъдени 14 награди в 4 състе-
зателни категории – червенокръстки, здравни, 
документални и игрални филми. Голямата на-
града на фестивала спечели филмът „Живот 
от Живота“, режисиран от Стефан Команда-
рев, който впечатли оценяващите с разказа за 
безрезервното донорско отдаване. 

Никол Димитрова

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ОДК 
ВЛЕЗЕ В ЖУРИТО НА XIX 
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И 
ЗДРАВНИ ФИЛМИ

„КАСТАЛИЯ“ „КАСТАЛИЯ“ 
НА 25НА 25


