
Над 800 деца и младежи 
във възрастта от 6 до 19 
години   посещават 
школите и различните 
форми на Центъра за 
подкрепа на личностното 
р а з в и т и е  –  С т а р а 
Загора.  Те избират 
м е ж д у  2 7  ш к о л и 
за  дейности в свободното 

време за развитие на 
и н д и в и д у а л н и т е  и м 
способности и дарования в 
областта на науката и 
технологиите,  изкуствата 
и хуманитарно обществен 
профил 
Заниманията са в област 
Изкуство, област  Наука и 
технологии  и профил 
„Хуманитарно обществен”, 
каза в интервю пред радио 
Стара Загора Искра 
Иванова , Директор на 
Център за подкрепа на 
личностното развитие – 
Стара Загора. В някои от 
школите има деца, които 
остават и работят повече 
от 10 години. В ‘Траяна 
глас”, примерно, идват 
деца още съвсем минички, 
водени от желанието да 
пеят, но остават и 
получават една добра 

музикална култура. За 
съжаление пандемията 
з а т в о р и  д о с т а  о т 
публичните изяви. Онлайн 
обучението е особено трудо 
за школите, които водят 
индивидуална работа - 
‘ Т а м б у р а ” ,  Г ъ д у л к а ” , 
“Класическа китара”. Тази 
година имаме изключително 
добър и много активен 
Детски съвет. Децата от 
него, подпомогнати от 
младежите от  МОС, 
събраха книжки и детски 
играчки, които дариха за 
децата в Детско отделение 
на болница Тракия, както и 
направиха едни много 
красиви коледни картички 
за малките деца от детска 
градина „Българче”. 
 

на стр.2 

Година VIII; брой  януари 

 

 

С 27 форми за работа с деца посрещат новата 
година в ЦПЛР - Стара Загора 

 

Тамбурата е 

сложен и 

интересен 

инструмент 

Кинотворците: 

Животът и 

киното се 

преплитат 

 

На стр.6 

НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ОТ НАЦИОНАЛНИЯ 
УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС “ГРИГОР ПОПОВ” 2018Г; 

ДВУКРАТЕН НОСИТЕЛ НА ПЪРВА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ 
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС “ГРИГОР ПОПОВ”-2016,2017Г.  

НАГРАДА НА РИО, РАЗГРАД . 
ВТОРО МЯСТО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС “СТОЯН 

МИХАЙЛОВСКИ”, РУСЕ-2015, 2020,2021ГОДИНА 

Пандемията 

стана на 2 години 
 

На стр.4 

Разказ-на стр. 8-9 

 

 

На стр12 

На стр. 5 

На стр.7 

Интервю с Тони 
Бейм 

"Заклинанието на 
розата"   



Ние много активно работим с детска градина 
„Българче” и 66 Детска градина. В „Българче” много 
активно се работи със „Забавна астраномия”, а в 66 ДГ
- фолклора и това е тенденция, която ще продължим и 
доразвием. ЦПЛР организира три Национални 
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конкурса: „Нашият празник”, „Писма до себе си” и 
„Национален конкурс за ученическа журналистика „Гео 
Милев”, като в „Писма го себ си” и „Гео Милев” темата за 
пандемията намери своето място. Децата от школите 
обитават 5 сгради. В къщата на „Лилиев” е графичното 
ателие. В културен център „Петър Жеков” са 
художествените ателиета, кинорежисура, литературен 
клуб. В залата на Младежки дом работят танцовите и 
фолклорните състави, МОС. В кариерния център са 
младите астрономи, физици, химици. В сградата на ул. 
„Захарий Княжески” се помещават математиците, 
журналистите, фолософите, театралната школа. 
Записването е целогодишно и децата могат да изберат 
форма по всяко време. 
За новата година пожелавам на децата и младежите, 
техните родители и прекрасните колеги много здраве, 
много усмивки и прекрасно настроение, много нови изяви, 
каза развълнувана директорката на ЦПЛР-Стара Загора 
 

Йоана Иванова 

Националния отбор по природни 
науки за IYNT, станал 
абсолютен шампион в 
Международния турнир на 
младите естествоизпитатели 
тази година. Още от първия ден 
българският отбор, съставен от 
шестима от най-добрите 
гимназисти по физика, химия и 
биология, излезе на първо място 
в класирането. След 6 

квалификационни битки 
българите стигнаха заслужено 
до финала и спечелиха златото. 
Победата бе завоювана при 
конкуренция с 84 състезатели от 
над 10 държави. 
 

 
Мариела Димитрова 

 
Мирослав Минчев, ученик от 11 
А клас на Професионална 
природо-математическа 
гимназия „Гео Милев“, спечели 
стипендия на Американска 
фондация за България в раздел 
„Природни науки“, съобщиха от 
училището. Тя се дава за високи 
постижения в областта на 
природните науки на ученици от 
цялата страна. Младежът за 
втора поредна година получава 
високото признание. В началото 
на месец декември негово 
изследване беше публикувано 
на английски език на първа 
страница във вестник „Аз- буки", 
в приложението за изследвания 
и научни статии точно в тази 
област. Мирослав Минчев е 
носител на награда „Млада 
Загора“ за 2021 г. в направление 
„Наука и образование“. Тя му бе 
присъдена за постигнати 
призови места в национални 
олимпиади. Той е 
старозагорският представител в 

 

С 27 форми за работа с деца посрещат новата година в 
ЦПЛР - Стара Загора 

Старозагорски ученик получи престижна 

стипендия на американска фондация 



сметища от неразградими маски и латексови ръкавици. 

Следващият ни проект ще е алтернатива на 

ръкавиците", отбеляза младият изобретател 

Александър Кабрански. 

 

Севдалина Маринова 

Двама десетокласници  от Природо -

математическата гимназия "Атанас Радев" в 

Ямбол получиха специалната награда на 

Ученическия институт на Българската академия 

на науките за изработването на биоразградима 

предпазна маска за лице. Техен научен 

ръководител е преподавателят им по биология 

Даниела Паликова, разказаха  младите 

изобретатели. Иновативната маска е изработена 

от оризова хартия с конопени връзки, като и 

двата материала се разграждат в природата. 

Първоначално учениците разработват няколко 

модела на маската, докато се спрат на 

окончателния. "Маската издържа около час и 

половина на влагата от издишания въздух, т.е. 

колкото и стандартните еднократни маски", 

обясни десетокласничката Стефания Лазарова. 

Идеята за научната разработка е провокирана 

от глобалното замърсяване с тонове еднократни 

маски от полиестер, вследствие на пандемията 

от COVID-19. "Плашещо и пагубно е за 

природата случващото се около нас - огромни 
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Наградиха ученици от Ямбол за изработване на иновативна 
маска 

На 9 януари ежегодно отбелязваме Международния ден 

на мигрантите и бежанците. Честваме т о з и  д е н  в  и з р а з  н а 

съпричастност и солидарност към съдбата на над 80 милиона души, 

принудени да напуснат родината си п о р а д и  к о н ф л и к т и  и 

преследване.  

Често пъти хората напускат родната си държава или мястото, 

където са живели дълго време в търсене на защита и по-добър 

живот. Причините за миграции могат да бъдат от различно естество, но 

най-често срещаните са именно политическо подтисничество, 

природни бедствия, войни и бедност.  

За съжаление все по-често с т а в а м е  с в и д е т е л и  н а 

невъзможността за интеграция на мигрантите и бежанците. Те биват възприемани като хора, които искат да навредят на 

държавата и обществото, към които искат да се приобщят, което е и главната причина за неуспешното им приобщаване. 

Посредством различни програми и фондации, правителствени и неправителствени организации като Ерзаъм +, ООН и други, се 

предоставя възможност на мигриращите да се приобщят, както към различни сектори на образованието и науката, така и към 

обществената среда на живот.  

Ние, като млади хора, смятаме, че в днешни дни единствените граници, които трябва да съществуват между хората, са 

тези на географската карта. Смятаме също, че приемствеността на различните цввят на кожата, религия, етнос до много по-

голяма степен ще подпомогне за това да светът да бъде едно по-добро място за живот. Международният ден на мигрантите и 

бежанците е една важна стъпка по стълбата на доброто, която, според нас, ако всеки човек поеме, ще спомогне да това да живеем 

в свят без разделение и граници.  

Даяна Маринова 

Денислав Миланов 

Международен ден на мигрантите и бежанците 



Откакто Covid-19 навлезе в живота ни, 

преди почти две години, ежедневието ни 

се промени драстично. Настъпиха 

постоянни затваряния на страната и 

икономиката ни рухна. Много хора 

изгубиха живота си заради вируса и 

всички усетихме страничните ефекти 

на пандемията. Но освен трудностите, 

които срещат възрастните, така и ние, 

тийнейджърите,  не  оставаме 

незасегнати. Най-големият проблем, 

пред който се изправяме, е свързан с 

нашето образование .  Въпреки 

затрудненията, образователната 

система реагира бързо и намери нов 

начин учениците да продължат 

обучението си – в електронна среда. 

Когато се сблъскахме с новите условия, 

се зададоха редица въпроси. Дали това 

обучение е ефективно и какво е 

бъдещето на младите хора? Все още 

има различни мнения дали електронното 

обучение е плюс, или е минус, и дали е 

т о л к о в а  у с п е ш н о ,  к о л к о т о 

присъственото. За да си отговорим на 

всички тези въпроси, решихме да чуем 

мнението на учениците. Всеки изживява 

и усеща по различен начин условията, в 

които е поставен, затова ще ви 

представим няколко гледни точки на 

различни тийнейджъри от Търговска 

гимназия „Княз Симеон Търновски“ 

Стара Загора.  

Какво е бъдещето на младите хора 

след Пандемията? 

След Пандемията животът на всеки от 

нас ще се промени по един или друг 

начин. Нека Ви кажа моето мнение по 

въпроса. Когато пандемията започна, бях 

само на 13 години и със сигурност тогава 

не вземах насериозно ситуацията, докато 

не ни пуснаха онлайн. Разбира се, както 

всяко начало, така и това беше доста 

трудно и за нас учениците, и за 

учителите. Почти никой не знаеше какво 

трябва да прави и колко време ще трае 

Пандемията. Ето ни днес – в началото на 

2022г - всичко това продължава и с всеки 

изминал ден нещата стават все по-

сериозни. Пораженията, които търпим 

сега, ще дадат огромно отражение на 

нашето бъдеще. Според мен, след 

Пандемията младите хора ще се 

интересуват повече за здравето си. Ще 

бъдат по-предпазливи и отговорни, дори 

разказваме след години на децата и 

внуците си. 

Едислав Кундев, 10в клас 

Какви са плюсовете и минусите на 

онлайн обучението? 

Според мен онлайн обучението има 

повече минуси, отколкото плюсове. 

Освен че губим социален контакт, докато 

караме часове онлайн, много често 

интернет връзката прекъсва. Изпускаме 

важни часове, разсейваме се повече 

заради това, че сме в домашна 

обстановка. Нарушава се личното 

пространство, когато ни се налага да 

пускаме камерите си и се губи идеята за 

домашен уют и спокойствие. Да, 

привилегия е, че  не носим маски, което е 

добре, защото са много неприятни. Но на 

фона на това, стоим пред един екран 

часове наред. Изморяваме се повече, 

зрението ни се натоварва и в следствие на 

това настъпва непрестанно главоболие.  

Когато сме втора смяна, е още по-трудно. 

Ставаме с нагласата, че целият ден ще го 

прекараме седнали пред  компютъра 

вместо да отидем на училище и да 

научим нещо по по-качествен според мен 

начин. А по-лошото е, че с всеки изминал 

ден положението се влошава, броя на 

боледуващите се  увеличава и 

обстановката става все по-напрегната. 

Вярвам, че ще успеем да се преборим с 

вируса и всичко това ще остане само един 

бегъл спомен.   

Магдалена Пенкова, 8в клас 

Животът често пъти ни поднася 

изненади, понякога хубави понякога лоши. 

В 21 век.-свят на технологии и виртуални 

реалности, едва ли някой е предполагал, 

че може да има вирус, който да 

предизвика пандемия и да всее смут в 

целия свят. Но историята доказва, че 

човечеството се е справяло с много по-

страшни неща, така че на нас ни остава 

да вярваме, че всичко това ще отмине и 

идните поколения ще знаят за Covid-19 

само от историята.  

 

Йоана Иванова 

Севдалина Маринова 
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ако мерките за безопасност се премахнат 

и ще има хора, които все още ще носят 

своите маски в супермаркетите, 

училищата, а дори и на работа. Както 

сега, така и за вбъдеще ще бъдат 

притеснени за всяка една настинка, в тях 

винаги ще остане страхът това да не се 

повтори отново. От друга страна 

условията, в които са поставени 

повечето хора, ги накара да развият 

компютърните си умения. Дали учители 

или ученици, всеки един от тях научи 

нещо ново. Тези знания, за някои може 

да бъде шанс за стартиране на собствен 

бизнес, а за други ще им послужи за по-

добра комуникация от разстояние. 

Мариела Димитрова, 9а клас 

Как се промени твоят живот по 

време на пандемията и смяташ ли, 

ч е  о н л а й н  о б у ч е н и е т о  е 

ефективно? 

Още като бях в 8-ми клас като трябваше 

да преминем в електронна среда за 

първи път. Беше много шантаво и в 

същото време интересно и вълнуващо, 

тъй като едва ли преди това някой си е 

мислел, че някога учениците ще се 

обучават в домашни условия. Наистина 

първите няколко дни беше необичайно 

да си си вкъщи, а в същото време да си и 

на училище, говорейки с учители и 

съученици от телефон или компютър. 

Но дните започваха да се превръщат в 

седмици, а седмиците – в месеци. 

Започнахме все повече да се изолираме 

и отдалечаваме един от друг и така 

изгубихме социални контакти с 

приятелите и съучениците си. Факт е, че 

оценките ни се повишават, докато сме 

онлайн, но струва ли си заради тях да 

променяме досегашния си начин на 

живот? И двата модела на обучение си 

имат и плюсове, и минуси, но според 

мен везната се накланя повече към 

присъственото. Винаги съм бил на 

мнението, че ученическите години са 

едни от най-безгрижните и хубавите в 

живота ни, особено гимназиалните. 

Когато сме онлайн, се лишаваме от това 

да създаваме хубави и незабравими 

спомени с приятели, съученици и 

учители. Надявам се скоро всичко да 

приключи и електронното обучение да 

остане просто спомен, който да 

 

Как се промени животът ни като тийнейджъри? 



Тя сподели, че всяко едно от 6-те деца в клуба по 

тамбура при ЦПЛР си има свое произведение, 

защото е направено авторско от нея спрямо 

възможностите му и то от Тракийската 

фолклорна област. Повечето произведения за 

тамбура са за акомпанименти на оркестри от 

Пиринско, но целта на мотивираната учителка е 

да разпространи соловите партии. „В нашия край 

са много много малко. Трудно е обучението, но 

децата са много будни и талантливи, и бързя 

схващат пиесите“ 

Клубът за този красив български народен 

инструмент е взел участие в конкурса „Орфеево 

изворче“, където през 2020 г. извоюва първо 

място, а през 2021г. – второ и трето. Младите 

таланти вече са имали интервюта и живи 

предавания в радио Стара Загора, сега тяхна 

скорошна амбиция е да посетят радио Пловдив и 

оркестъра за народна музика на БНР, за да се 

поучат от таланта на големите ни виртуозни 

музиканти. 

Госпожа Анна Минчева свири на пиано от шест 

годишна възраст, завършва музикалното 

училище в град Котел, учи в Инструменталния 

факултет в академията в София. Работила е в 

ансамбъл Загоре, а сега е ръководител в клуба 

по тамбура към ЦПЛР Стара Загора. В младия, 

развиващ се клуб по тамбура има място за всеки, 

който иска да се запознае с древния български 

музикален инструмент и да развие музикалните 

си умения. 

Виктория Колева 

Полина Петкова 

На 11 януари през новата 2022 година, 

възпитаниците на клуб „Млад журналист“ при 

ЦПЛР се срещнаха с преподавателката на клуб 

“Тамбура” при ЦПЛР-Ани Минчева. 

“Тамбурата е струнен дрънков инструмент, с 4 

двойки струни. Наподобява китарата, дори първите 

4 струни на двата инструмента са еднакви, както и 

звуко извличането. Може да се свири и за 

акомпанимент и за солови партии”- разказа г-жа 

Минчева.  
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Тамбурата е сложен и интересен инструмент, 

 казват тамбуристите при ЦПЛР - Стара Загора 



По случай Деня на българското кино-13 

януари  журналистите от клуб „Млад 

журналист” посетиха школата по 

„Кинорежисура” при ЦПЛР и разговаряха в 

откровен и топъл разговор с младите 

кинотворци. 

Ръководителят на школата, Николай Колев 

сподели, че българското кино има осезаемо 

развитие през годините. „Сега се правят много 

повече филми, и все по-качествени”-каза г-н 

Колев. Преди години обаче, е имало доста филми, 

които са представяли българската история. Но 

киното се прави с пари и сега отпуснатите пари не 

достигат за големи продукции. А и 

киноаудиторияте е променена. Ако преди години, 

филм като „Тютюн” и „Хан Аспарих” са гледани от 

3 милиона аудитория, то сега, смятанят за най-

гледан филм „Голата истина” не надминава 150 

хиляди души. 
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Като сценарист на филмите „11А” и „12А” Николай 

Колев поясни, че основната му тема е била да 

покаже сегашният свят на младите, 

образованието, училището, какво е да си 

истински учител. 

Според младите кино творци животът и киното се 

преплитат и има безброй интересни теми, които 

биха реализрали. И младежите го правят. През 

изминалия творчески сезон те създадоха два 

късометражни филма – Чиста душа” и 

„Забранявам”, които станаха част от 

международния филмов фестивал „Златната 

липа”. Тяхна е и идеята за провеждане на 

късометражно кино предизвикателство „Бъди във 

филма”, където младежи показаха умения като 

кино творци. Още по-голяма амбиция е завладяла 

сега школата „Кинорежисура” при ЦПЛР-да успеят 

да организират и проведат национален конкурс за 

ученическо късометражно кино, в който младежи 

от цяла България ще покажат своите умения в 

правенето на кратък филм и ще се състеазват за 

приза на журито. 

Константин Николов 

Кинотворците: 

Животът и киното се 

преплитат 



Какво искахте най-вече да 
покажете чрез романа си? 
Когато питат някой автор какво е 
искал да каже или да покаже, това е 
много труден въпрос. Това са 
някакви по-скоро натрупвания на 
идеи във времето, които трябва да 
се прочетат, за да се разберат. Най-
вече чрез романа си искам да кажа 
"НE“ на насилието. Това е едно от 
нещата, които исках да избегна във 
фентъзи романа. Освен това има 
много от българските символи. 
Исках да направя фентъзи, което да 
включва българска символика и 
български митически същества, а не 
скандинавски например.  
 Илюстрациите са направени от 
сестра Ви. По-лесно ли се работи, 
когато имаш близък човек и как 
решихте да оформите книгата? 
Аз съм работила само с нея като 
илюстратор и наистина много лесно 
се получи, въпреки че това се 
получаваше през годините. Много 
дълго време работихме, докато се 
получат илюстрациите в момента. 
Лесно оформих книгата. Имаше 
много хора, които помагаха. По-
скоро с редакторката оформихме 

героите ще преминат. А другата ми 
книга, която подготвям в момента, е 
пак в такъв жанр – приказно-
фентъзи, но няма нищо общо с тези 
герои. Тя е малко по-различна. Би 
трябвало да излезе следващата или 
по-следващата година. 
Мислите ли някой път да се 
отделите от фентъзито и да 
пробвате да пишете в друг 
жанр? „ 
На английски съм издала новела 
под псевдоним „Ей Ви Остин“, но тя 
е само първа част. По-различна е - 
нощна фантастика, по -скоро 
антиутопия. Тя още не е готова, 
трябва да стане на роман, състоящ 
се от две части, като втората не е 
издадена. Когато стане роман, 
тогава ще се занимаваме с превода 
и издаването на български. 
 А когато пишете, на английски ли 
го правите, или на български? 
Книгата и фентъзито, по които 
работя, пиша на български, понеже 
езикът е по-приказен и много по-
детайлен. Поради тази причина съм 

наела професионални преводачи, 
които да преведат на английски. 
Нашият език е по-благозвучен и по-
образен, завършила съм Българска 
филология и това ми е специалност. 
Но пък научната фантастика ми 
идва да пиша на английски и там 
имам съвсем различен стил. Все 
едно е друг човек. 
Имате ли си любим автор и 
книга? Ако да, кои са те? 
Много автори са ми любими. 
Например Стивън Кинг, Джон 
Стайнбек, Фери Пратчет, Толкин. 
Напоследък чета Джон Конъри. 
Всички те пишат в различен жанр 
един от друг. Общо взето чета 
каквото ми попадне и сметна, че е 
написано добре.  

Виктория Колева 
Константин Николов 
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книгата, а не със сестра ми. 
 Фентъзи роман за тийнейджъри 
н е  е  л и  г о л я м о 
предизвикателство? 
Не знам дали е обявена за 
тийнейджъри и не знам дали ще я 
харесат, не мога да преценя, понеже 
е много по-различна, а и не 
познавам българските тийнейджъри 
вече. Книгата е по-скоро в по-ниска 
възраст- от може би 11-12 годишни 
нагоре. Смятам, че ще се чете или в 

тази възрастова група, или от 
възрастните, 
Имате поглед и в Америка какви са 
децата и младежите. С какво се 
отличават от нас?  
Много се отличават от вас, много 
затворен социален живот водят, 
понеже навсякъде трябва да отидат 
с кола. Ако не шофират, няма къде 
да отидат. Но класите там са 
толкова разделени и различни, че не 
можем да посочим нещо, с което да 
ги генерализираме. Няма смисъл да 
казвам „Тези са такива, онези – 
о н а к и в а . “  С п о р е д  м е н  в и е 
получавате добро ниво както на 
образование, така и на обща култура 
още след завършването на 12-ти 
к л а с .  П о  м о и т е  в и ж д а н и я 
американските тийнейджъри го 
получават след като завършат 
университета.  
Имате ли намерение да пишете 
още някоя книга? 
Тази книга е част от поредица. Това 
е първата част, така че, да, ще има 
друга книга. Идеята ми е да бъде 
свързана с центъра на Вселената, а 
именно - Стара Загора. Това ще е 
единият от световете, в който 

Българка от Америка пише фентъзи книга за деца 

 

"Заклинанието на розата" от Тони Бейм 



В едната си ръка Денис 

стискаше документите си за 

проверка, а с другата неволно 

се беше заиграл с почти 

празната си кутия цигари. Преди 

да се усети, се бе втренчил в 

подпъхнатата под найлона на 

кутията картинка на сякаш 

овъглени бели дробове, които 

изглеждаха толкова болни и 

увредени, че бе трудно да се 

повярва, че въобще е имало 

момент, в който са 

функционирали нормално. 

Изпитваше някакъв извратено 

необясним порив да разучи 

всяка подробност от нея. Дали 

Денис беше психопат, че да го 

заинтригуват подобни картини?

…По-скоро не. Той беше 

студент втори курс по медицина, 

който чакаше влака Стара 

Загора-София да пристигне, за 

да го отведе отново към мечтата 

му. Да го отведе по пътя на 

баща му – Венелин Господинов 

– може би най-надеждният в 

града божий инструмент за 

връщане на хора, прекарали 

няколко минути в отвъдното, 

обратно при нас - живите.  

Още от 9-годишен Денис знаеше 

с какво иска да се занимава. 

Постоянно молеше майка си да 

играят на игрите, в които той я 

оперира, преслушва с 

нищо. Семейството беше 

свикнало да нарича това 

растение „дървото на живота“, 

но тази сутрин то си остана 

просто „дърво“. В продължение 

на няколко минути Денис стоеше 

вцепенен и се опитваше да 

разбере какво се случва, къде 

са майка му и баща му.  

Позвъни се на вратата. 

Обърканото момче отиде и с 

треперещ, но въпреки това ясен 

глас, попита:  

-Кой е? 

-Дени, аз съм татко.  

Денис мразеше да го наричат 

нагалено, защото му звучеше 

повече като име на момиче, но 

знаеше, че само баща му го 

нарича така. Освен това 

разпозна ниския му и дрезгав 

глас за отрицателно време. 

Отключи вратата и когато 

погледна почервенелите очи на 

баща си, пристъпи 

несъзнателно няколко крачки 

назад.  

-Ела тук, момчето ми! 

Венелин клекна и обви Денис в 

най-силната и продължителна 

прегръдка, която някога му бе 

давал. Момчето почувства 

рамото си навлажнено, а след 

секунда чу подсмърчане иззад 

гърба си.  

-Къде е мама? – гласът на 

Денис се беше поуспокоил, но 

все още можеше да се усети 

напрежение и тревожност в 

непрестанното потрепване на 

тялото му, наподобяващо 

странни тикове, както и в 

свитите в юмруци, пребледнели 

ръце.  

-Защо не е с теб? Защо не е 

вкъщи?  

-Пожела да се види с баба ти и 

дядо ти. Ще бъде там за дълго 

време. Не се тревожи, тя вече е 

добре.  
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пластмасовите реплики на 

медицински слушалки, поставя й 

диагнози, предписвайки 

въображаеми медикаменти, с 

които да бори въображаемо 

заболяване. Горкият Денис – 

дори и не подозираше, че майка 

му наистина страда… Не 

подозираше защо последните 

няколко месеца тя нямаше сили 

да стане на крака. Не знаеше и 

какъв е странният разтвор в 500-

милилитровата торбичка с 

надпис “NaCl”, която се вливаше 

в ръката й през някакво малко и 

особено маркуче. Въпреки това, 

малкото момче често седеше до 

майка си и броеше капките 

физиологичен разтвор, които 

ритмично се спускаха една след 

друга, за да стимулират всяка 

клетка в тялото на немощната от 

борбата си с живота жена. 

Домът на семейството се беше 

пропил с миризма на болница до 

такава степен, че уютът отдавна 

се бе превърнал в спомен, а д-р 

Господинов не се чувстваше като 

у дома си, а по-скоро като че 

беше в частния си кабинет. Един 

ден Денис се събуди и се затича 

към всекидневната, както 

повечето сутрини преди училище 

правеше.  

-Мамоооо! Виж какво намерих!... 

– спринтирайки по коридора, 

крещеше той. След няколко 

секунди връхлетя в стаята и се 

спря на място.  

-Мамо? – продължи задъхано. -  

Открих слушалките на татко, те 

са по-хубави от моите. Ще мога 

да те излекувам!  

Денис продължаваше да не 

получава отговор. Пристъпи към 

леглото, където очакваше да 

види майка си, но там не лежеше 

никой. Пижамата й бе прилежно 

сгъната и сложена на 

възглавницата. На огънатата от 

тежестта на многото банки 

клонка на бенджамина нямаше 



-Значи е оздравяла! Така ли? 

-Вече не я боли, Дени.  

-Но това също е много хубаво!  

-Може би… Сега искаш ли да те 

заведа в парка преди училище? 

Ще се разходим, ще ти купя 

с л а д о л е д  и л и  к а к в о т о 

пожелаеш. Съгласен?  

-Определено! Надявам се мама 

По-скулата на Денис се стече 

сълза. Ако не чакаше сам на 

гарата, най-вероятно щеше да 

се оправдае пред най-близо 

стоящия, че очите му сълзят 

заради студения вятър, който от 

около петнайсетина минути не 

спираше да духа, оставяйки 

чувството на сякаш милиарди 

забиващи се в лицето му игли. 

Не след дълго покрай Денис 

мина старица, която изпусна 

вестника си точно в краката му. 

Младежът се наведе, взе 

вестника и го подаде на 

възрастната дама. Погледът му 

бе толкова смразяващ и пълен с 

противоречиви емоции, че 

жената бързо се отказа да 

благодари и просто обърна гръб 

и продължи по пътя си. Сякаш 

беше стресната от Денис, 

защото седна чак през три пейки 

от него.  

 

Яна Дочева 

Я

я

я 
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да реши да се прибере при нас 

по-скоро. Дано не сме я обидили  

с нещо.  

Венелин наведе глава. Не посмя 

да отговори. Не искаше по своя 

воля да изрича още лъжи, които 

м о ж е ш е  и  д а  и з б е г н е . 

Достатъчно бе заблудил сина си 

с нещата, казани по-рано.  

 

25 януари, ден на българското радио  

Първото радиоразпръскване в България е създадено 

през 1929 г, като е започнато от група инженери с 

водач техника Георги Вълков. Първият ефир бил през 

последната седмица на ноември 1929 г. с думите 

“Ало, ало, тук е Радио София!” През 1935г. на 25 

януари Цар Борис III, подписва указ, с който 

радиоразпръскването в България става държавна 

собственост. След време стартират и други радио 

станции, като “Радио Стара Загора”, което започва на 

21 май 1936 г. То е било единственото радио в района 

до 1955 г. В днешно време радио “Стара Загора” 

излъчва регионална информационно-музикална 

програма 24 часа. В него се пазят над 50000 

музикални български заглавия в областта на народната музика. 

Кристияна Николова 



Кокичето  

Аз съм снежно цвете.  

Аз съм бяла чистота. 

 Аз пораствам в планината.  

Аз обичам пролетта. 

 В края на зимата се раждам. 

 Нямам търпение за пролетта.  

А защо я чакам?  

За да разбуди живота  
 

Стела Станчева, 2 клас  

Литературен клуб към ЦПЛР - Стара 

Загора 

 

 

Лек 

Жажда в мен се надига - 

търся лек за лютата рана. 

Любовта отвътре извика -  

,,Стига!“ - 

и за ръката нежно ме хвана. 

 

Ема Станчева, 10 клас,  

Литературен клуб към ЦПЛР - Стара 

Загора 
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Поезия  Фигурки 

 Сразена като две 

 изсечени дървета, 

 тя тътне в ямата 

 дълбока. 

 И верните, смешно-тъжни клишета 

 тлеят в душата  

до порока. 

А тя си е чиста и кипи 

 с живот,  

бяла коприна е  

покрила тялото, 

 блъска я с все сила 

 мизантроп,  

но това всъщност не  

е важното.  

Важно е да има път 

 за черната кралица, 

 да има почести насреща.  

А добротата - бялата  

вдовица  

почти вече нищо не усеща 

Мирена Динева 

ГПЧЕ “Ромен Ролан” 

 

 

Безсмислен водовъртеж 

Светът ни в кръг лети. 

Всичко около нас се върти. 

Хора, дъжд, листа, мъгли 

остават за очите ни скрити. 

 

Ема Станчева, 10 клас,  

Литературен клуб към ЦПЛР - Стара 

Загора 

 



Всички знаем какво представляват зодиите, свикнали сме с тях– 

знаем колко са, кои са и как се определят. Но днес ще ви разкажа за едни малко по-различни зодиакални 

знаци, а именно китайските.  Китайските ни приятели винаги са били по-различни от нас и зодиите не са 

изключение. Техните се определят спрямо годината на раждане и нямат нищо общо по наименования в 

сравнение с нашите. С една дума единствената прилика е, че те също са 12 на брой. Нека сега да 

разгледаме символиката на всеки един от тях.      

Конете са одухотворени и активни. 

Щастливи цветове: жълт и зелен 

Щастливи числа: 2, 3, 7 

 

Коза/Овца 

Година на раждане: 1931, 1943, 1955, 

1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 

Представителите на този зодиакален знак 

са кротки и артистични. 

Щастливи цветове: зелен, червен и лилав 

Щастливи числа: 2, 7 

 

Маймуна 

Година на раждане: 1932, 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 

Маймуните са известни като остроумни и 

забавни. 

Щастливи цветове: бял, син, златeн 

Щастливи числа: 4, 9 

 

Петел 

Година на раждане: 1933, 1945, 1957, 1969, 

1981, 1993, 2005, 2017, 2029 

На Петлите се гледа като на сигурни и 

агресивни хора. 

Щастливи цветове: златен, кафяв, жълт 

Щастливи числа: 5, 7, 8 

Куче 

Година на раждане: 1934, 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 

Кучетата са надеждни и 

покровителствени. 

Щастливи цветове: червен, зелен, лилав 

Щастливи числа: 3, 4, 9 

Глиган/Свиня 

Година на раждане: 1935, 1947, 1959, 

1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 

Подвластните на последното животно в 

китайския зодиак - Глигана (Свинята), са 

считани за невинни и спокойни. 

Щастливи цветове: жълт, сив, кафяв, 

златен 

Щастливи числа: 2, 5, 8    

      

   

 

Дебора Дончева 

Плъх 

Година на раждане: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008, 2020.  

Родените в Годината на Плъха са общителни, 

трудолюбиви и сръчни. 

Щастливи цветове: син, златен, зелен 

Щастливи числа: 2,3  

 

 

 

Бик/Вол 

Година на раждане: 1913, 1925, 1937, 

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 

Биковете са считани за надеждни 

служители и добри лидери 

Щастливи цветове: бял, жълт, зелен 

Щастливи числа: 1,4 

Тигър 

Година на раждане: 1914, 1926, 1938, 1950, 

1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 

Тигрите са оптимистични, силни и упорити. 

Щастливи цветове: син, сив, оранжев и бял 

Щастливи числа: 1, 3, 4 

 

 

Заек 

Година раждане: 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023 

Хората, родени под знака на Заека, са 

късметлии, състрадателни и елегантни 

Щастливи цветове: червен, розов, лилав, 

син 

Щастливи числа: 3, 4, 6 

Дракон 

Година на раждане: 1928, 1940, 1952, 1964, 

1976, 1988, 2000, 2012, 2024 

Драконите - подвластни на единственото 

измислено животно в китайския зодиак, са 

щедри, уверени и харизматични. 

Щастливи цветове: златен, сребрист, бял 

Щастливи числа: 1, 6, 7 

Змия 

Година на раждане: 1929, 1941, 1953, 1965, 

1977, 1989, 2001, 2013, 2025 

Родените в Година на Змията са смятани 

за мъдри и загадъчни 

Щастливи цветове: черен, червен и жълт 

Щастливи числа: 2, 8, 9  

 

Кон 

Година на раждане: 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014, 2026 
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Доза астрология 



Какво по-хубаво от това навън да вали сняг, а ти 

да си в очакване на едни от най-хубавите филми, които ще 

счупят рекордите в класациите. Ето и едни от най – 

чаканите заглавия, които ще излезнат през 2022г и ние 

нямаме търпение да ги гледаме. Облегнете се удобно на 

диваните си и се насладете на статията. 

Жанр: Анимация  

Филмовата поредица Ледена 

епоха тази година ще ни 

зарадва с шестото си 

продължение, а именно „ 

Ледена епоха-приключенията 

на Дивия Бък “. Този път 

главната роля ще играе 

безстрашната, едноока 

невестулка Бък, който 

обединява лапи с палавите 

братя, опосумите – Краш и 

Еди. Те заедно се отправят към едно ново приключение в дома 

на динозаврите, който представлява един изгубен свят под 

ледената повърхност на земята. Премиерата на филма се 

очаква да е на 28 януари.  

 Жанр: Екшън 

.Тази година се 

очакват да излезнат 

заглавията на много 

екшън филми, но един от 

тях привлича вниманието 

на голяма част от 

зрителите, а именно 

приключенският екшън 

филм „ Извън картата (Uncharted)”. В него 

играе младият и наскоро нашумял актьор Том 

Холанд в ролята на Нейтън Дрейк. Той си 

партнира с американският актьор Марк 

Уолбърк в ролята на Виктор Съливан. 

Сюжетът разказва за търсачът на съкровища 

Нейтън Дрейк, който обикаля различни точки 

на света, в търсене на исторически артефакти. 

Той се впуска в търсене на изгубения град Ел 

Дорадо. Една прокълната златна статуя го 

отвежда на правилния път. В приключението 

му помага амбициозния журналист и негов 

ментор Виктор Съливан. Търсенето на златния 

град обаче се превръща в състезание, защото 

се срещат с различни съперници за 

съкровището. Пътят до Ел Дорадо е осеян с 

всякакви капани, сложни пъзели и 

смъртоносни опасности. Дали ще бъде открит 

легендарният град предстои да разберем 

съвсем скоро на 18 февруари.  
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 Жанр: Фантастика 

Всички очакват с 

нетърпение премиерата 

на фантастичния филм 

„Аватар 2“. След 13 

годишно отсъствие от 

екрана режисьорът 

Джеймс Камерън отново 

ни потапя в невероятния свят на Пандора. 

Към този момент детайли от сюжета почти 

липсват. Феновете твърдят, че основното 

действието ще се върти около семейството на 

познатите ни герои Джейк и Нейтири. Знае се 

още, че голяма част от събитията във филма 

ще се развиват под вода. Като можем да 

гледаме филма по кината на 16 декември 

2022 г. За радост на всички фенове, се очаква 

след приключването на снимките на Аватар 

2, да се започне реализирането на третата 

част от поредицата.   

Жанр: Романтика 

В деня на 

влюбените по 

кината излиза 

дългоочакваният 

филм ,,Омъжи се 

за мен“. В 

главните роли 

влизат Дженифър Лопес, Оуен Уилсън и 

певеца Малума. Във филма Кет Валдес 

(Дженифър Лопес) и Бастиан (Малума) са 

обявени за най-сексапилната двойка на света 

и всички са луди по тях. Двойката планира да 

се ожени публично, чиято церемония ще се 

излъчва от редица телевизии и видео 

платформи. Но точно преди те да сключат 

официално брак се оказва, че Бастиан 

изневерява на Кет със собствената ѝ 

асистентка. Тогава съвсем случайно на свой 

концерт тя вижда в публиката Чарли Гилбърт

(Оуен Уилсън), до тогава той е просто 

непознат за нея. Без никой да очаква тя му 

предлага брак пред 20 мил. души. Какво ще 

се случи след това предстои да разберем на 

14 февруари. 

Севдалина Маринова и Йоана Иванова. 



дa нapyшaт плoдoтвopнaтa 

диcĸycия или дa зaceгнaт няĸoгo. 

Чecтo пъти зaд тexнитe 

ĸoмeнтapи нe cтoи ниĸaĸвa 

peaлнa цeл ocвeн дa пpитecнят и 

oбидят ocтaнaлитe yчacтници в 

диcĸycиятa. Tpoлoвeтe ca гoтoви 

дa лъжaт, пpeyвeличaвaт и 

oбиждaт caмo и caмo зa дa 

пoлyчaт oтгoвop и внимaниe. Щo 

зa чoвeĸ тoгaвa мoжe дa ce 

дъpжи пo тaĸъв нaчин? Гpyпa 

ĸaнaдcĸи yчeни ca ce oпитaли дa 

дaдaт oтгoвop нa тoзи въпpoc, 

Някои от вас знае ли как да 

различи истинска от 
фалшива новина,на ваше място 

първо бих прочел това, Hoвo 

пpoyчвaнe, пyблиĸyвaнo в 

Рѕусhоlоgу Тоdау, пoтвъpждaвa, 

чe т.нap. интepнeт тpoлoвe ca 

xopa c дocтa нeгaтиви в 

xapaĸтepa. 

 Зa „тpoл“ пpoyчвaнeтo oпpeдeля 

oнeзи, ĸoитo ce вĸлючвaт в 

диcĸycии или пyблиĸyвaт 

ĸoмeнтapи, чиятo зaдaчa e caмo 

пpoвeждaйĸи двe мaщaбни 

oнлaйн пpoyчвaния cpeд пoвeчe 

oт 1200 дyши, ĸoитo тpябвaлo дa 

пoпълнят aнĸeти зa тяxнoтo 

пoвeдeниe в мpeжaтa и дa 

oтгoвopят нa cпeциaлизиpaни 

въпpocи .  B aнaлизa  нa 

cъбpaнитe дaнни yчeнитe ce 

oпиpaли нa т.нap. Чepнa тpиaдa 

– нapциcизъм, мaĸиaвeлизъм, 

пcиxoпaтия и caдизъм и нeйнитe 

пpoявлeния пpи aнĸeтaтa, 

нapeчeнa Glоbаl Аѕѕеѕѕmеnt оf 

Іntеrnеt Тrоllіng.  

Oĸaзaлo ce, чe пpизнaцитe нa 

тaзи тpиaдa ca нaй-виcoĸи 

имeннo пpи xopaтa, ĸoитo 

твъpдят, чe любимaтa им 

интepнeт дeйнocт e cвъpзaнa c 

тpoлeнeтo. „Acoциaциятa мeждy 

caдизмa и тpoлeнeтo e тoлĸoвa 

cилнa, чe мoжeм дa ĸaжeм, чe 

oнлaйн тpoлoвeтe ca типичния 

пpo тo ти п  н a  c a диc тa  в 

eжeднeвиeтo„, зaĸлючaвaт 

yчeнитe. „Kaĸтo caдиcтитe, тaĸa 

и  т p o л o в e т e ,  ч y в c т в a т 

c a д и c т и ч н a  p a д o c т  o т 

cтpaдaниeтo нa дpy гитe . 

Caдиcтитe oнлaйн иcĸaт дa 

cи дocтaвят пoдoбнo 

yдoвoлcтвиe и интepнeт e 

мяcтoтo зa тoвa“, пишe oщe 

в зaĸлючeниeтo нa 

пpoyчвaнeтo. 

Деница Сребрева 
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