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-Г-н Илиев, Вие 

сте директор, 

да, но на първо 

място сте 

учител. Кое Ви 

вдъхнови да 

упражнявате 

точно тази 

професия? 

–Професията 

„учител“ е 

единствената, която „произвежда“ други 

професии. Ако няма добри учители, не би могло 

да има добри лекари, адвокати, инженери и т.н. 

Вдъхновява ме самият процес на учене, малките 

стъпки, почти невидимото израстване всеки един 

ден, докато накрая се придобие голямото умение, 

експертизата, вдъхновява ме любопитството, 

любознателността, търсенето и намирането на 

отговори и решения, развитието, прогресът. 

Вълшебен е процесът как от малкото семенце 

пораства голямото, неогъващо се дърво, ако мога 

да се изразя по-метафорично. Вдъхновява ме 

самото взаимодействие между учителя и ученика, 

обратната връзка и за двете страни, обменът на 

енергия, въздействието, ползата един за друг. 

–Кое е най-ценното качество, което трябва да 

притежава един учител? 

– На първо място учителят трябва да е добър 

човек, с непоклатими морални устои. Той трябва 

да е образец за поведение и мироглед за 

подрастващите. В същото това време той трябва 

да има чисто човешки образ пред тях, като сам на 

себе си си дава правото да греши. По този начин 

на младежите ще е ясно, че грешката е част от 

ученето, че няма нищо срамно в това, да грешим, 

че именно грешките са тези, от които учим най-

добре, които ни усъвършенстват. 

– Коя е най-голямата трудност, която 

срещате в качеството си на директор при 

управлението на толкова много хора? 

–Най-голямата трудност за мен е, когато виждам 

как колегите ми се опитват да запазят своя 

професионализъм дори когато преминават през 

житейски драми, трагедии, обрати на съдбата, в 

случая дори пандемии, как до последно се 

опитват да са на работното си място въпреки 

телесните си и емоционални страдания, да са от 

полза на децата, на родителите, на институцията. 

Тогава за мен е най-мъчително. 

–Какви умения и човешки качества трябва да 

развие училището у учениците във века на 

високите технологии? 

–Най-важното човешко качество, което според 

мен училището трябва да развие, е приемането и 

толерантността. Трябва да научим децата да 

ценят собствената си уникалност, да приемат на 

първо място себе си, а оттам и другите. Да гледат 

на различността като на нещо, което всъщност е 

очарованието и пъстротата на света. Да съумеят 

 

 

 

ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА НА ОУ „ТОМА 

КЪРДЖИЕВ“ – ГРАД РУСЕ 

да преоткрият и реализират себе си на базата 

на природните си дадености и заложби. Най-

важното умение, което трябва да изградим у 

децата, е умението за работа в екип. Те трябва 

да имат съзнанието, че крайната цел е 

достигната благодарение на приноса на всеки 

един член на екипа, колкото и нищожен на 

пръв поглед да изглежда той, че качественият 

продукт винаги е резултат на екипна работа, 

защото няколко глави винаги мислят по-добре 

от една. 

–Каква среда според Вас трябва да е 

училището, за да бъде желано място от 

ученици и родители? 

–На първо място училището трябва да е една 

сигурна среда, в която децата да са обгрижени 

от отговорни, дисциплинирани хора. То трябва 

да е място, където децата черпят знания от 

педагози с висока експертиза. Училището 

трябва да е спокойна среда, където учители, 

ученици и съученици общуват градивно, 

приемайки се, зачитайки се. Трябва да е среда 

на доверие и подкрепа, където децата развиват 

творческия си потенциал и откриват 

интересите си.  

– Как успявате да мотивирате екипа си? 

– Отговорът е човещината. Ако искаме едно 

общуване да е успешно, винаги трябва да се 

поставяме на мястото на другия, както се казва, 

да влезем в неговите обувки. Критиката винаги 

трябва да е градивна, с т.нар. „сандвич“ 

структура. За да бъдем чути изобщо, винаги 

трябва да започваме с нещо позитивно, с 

някакво постижение, преимущество или 

положително качество  

на онзи, когото ще критикуваме. После 

споменаваме забележката, която е чисто 

профeсионална, не унизяваща или пък 

накърняваща. Накрая винаги завършваме с 

оптимизъм и вяра в положителния изход от 

ситуацията.  

–Как успявате да съхраните себе си и духа си 

в динамичното ежедневие и огромните 

отговорности на плещите си? 

- Към всяка работа трябва да подхождаме с 

любов и усмивка. Смятам, че това е 

разковничето. Също, когато работим - 

работим, когато се забавляваме - наистина се 

забавляваме. Огромна опора, подкрепа и 

разбиране намирам в семейството си, в 

близките и приятелите си. Благодарен съм, че 

ги имам в живота си, в ежедневието си, че са 

фактор за мен.  

-Какви насоки бихте дали на 

„прохождащите“ в тази професия? 

 

–Уважаеми млади колеги, работата ни е особено 

полезна за обществото! Гордейте се, че сте 

избрали именно тази професия! Много любов 

ще виждате в детските очи, дори обожание, 

много благодарност ще усещате в душите на 

родителите, но всеки ден ще е една борба – 

борба да предложим адекватна образователна 

услуга на фона на шеметно развиващите се 

технологии, борба за интереса и вниманието на 

аудиторията ни, борба да се адаптираме към 

поредните промени! Заедно обаче можем 

всичко! Важно е всички ние да гледаме в една 

посока и да привлечем към каузата си и 

родителите като наши равноправни партньори! 

–Кои от заветите на патрона ни Тома 

Кърджиев бихте желали нашите 

възпитаници да предадат на идните 

поколения? 

–Жаждата за свобода. Но свободата, 

свободолюбието идват с познаване на 

историята ни, на героичното ни минало, с 

почитане на героите ни и техните величествени 

подвизи. Учете, деца, знайте, гордейте се. 

България – това сте вие!!! 

Училище 

На училище съм аз, 

през делничните дни. 

Уча, смятам във захлас, 

над задачите ни трудни. 

Сядам на чина си бял, 

във училището ми любимо. 

И класът го виждам цял, 

минават дните ми незабравимо. 

Сутрин с раницата пълна, 

тръгвам в седем часа. 

Бързам в училище да зърна, 

госпожата и класа. 

Да , радост е за мен, 

първо винаги изваждам 

Български език смирен, 

и на дъската аз поглеждам. 

Тихо е в класната ни стая, 

слушаме всички в захлас. 

Няма вече да се мая, 

бързо ще пиша и аз. 

 

Мария  Николова 

3 в клас 
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СТРАНИЦА 2 

ИНТЕРВЮ С ОПЕРНАТА ПРИМА 

МАРИАНА ЦВЕТКОВА, ВЪЗПИТАНИЧКА 

НА ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“ – ГРАД 

РУСЕ, ПО ПОВОД 55-ГОДИШНИЯ 

ЮБИЛЕЙ НА УЧИЛИЩЕТО  

 

- Завършили сте основното си образование в 

ОУ „Тома Кърджиев“. Разкажете ни какви 

спомени сте запазили в душата си от тези 

няколко години. (Кой беше директорът по него 

време? А класният Ви ръководител? 

Приблизително колко деца бяхте в 

паралелката? Каква беше материалната база? 

Строги ли бяха учителите? Какви съвместни 

мероприятия правехте с класния ръководител 

и класа? Кой беше любимият Ви учебен 

предмет? А учител? Защо? 

- -В училище „Тома Кърджиев“ минаха най-

хубавите ми детски години. Хем на училище, хем 

на двора с игрите на „народна топка“ в късните 

следобедни часове. Не си спомням кой беше 

директор по мое време. Но си спомням моята 

класна ръководителка – г-жа Гицка Тодорова, 

преподавател по география, преподавателката по 

музика – г-жа Весела Яланджиева – Казанджиева 

и по математика г-жа Цветкова. Разбира се, че 

имаше и дисциплина, и строгост, но и успех. Не 

си спомням колко деца бяхме в паралелка. 

Спомням си класната стая на 2 етаж, кабинета на 

г-жа Тодорова, трите колони с чинове, моите 

съученици, закачките, веселието в междучасията 

и часа на класния ръководител. Сред любимите 

ми предмети бяха часовете по математика, по 

музика, по география. И защо ли? Защото освен 

предмета на преподаване, имахме възможност да 

дискутираме с нашите преподаватели случващото 

се около нас, вълненията в нашите души, мечтите 

ни. Г-жа Тодорова ми беше много близка, макар и 

доста строга. Спомням си как се ядосваше, когато 

недоволствах и протестирах гръмко срещу някои 

изисквания за дисциплината. Все казваше: 

„Рибата се вмирисва от главата!“. Може би и за 

това си остана моя любима учителка за всичките 

ми ученически години. 

- -От колко годишна пеете и коя беше първата 

Ви изява на сцена? 

-Започнах да пея като дете. Когато бях на 

четиригодишна възраст, моят баща ме записа в 

детската музикална школа към Дома на 

транспортните работници – сега Дом на 

културата. На седем години прибавих и уроците 

по пиано. Така започнах да пея и да си 

акомпанирам. Но първата ми изява беше с 

акордеона, на сцената на Дома на културата, сега 

Зала Филхармония. Бях на пет години. На 

снимките от онова време се вижда един акордеон, 

два крака под него и една голяма бяла кордела над 

него. Последваха самостоятелни концерти с 

акордеон и пиано в детската музикална школа, 

както и вокални концерти в музикалното училище 

в Русе. 

- -Кой Ви запали по класическата музика и 

операта? 

-  

- Запалих се по класическата музика 

благодарение на моята незабравима учителка 

по акордеон – Маргарита Борисова. А страстта 

към операта наследих от баща ми. Макар и 

икономист по образование, той беше любител 

актьор, влюбен в операта и оперетата. Когато 

бях на 15 години, той ме заведе при г-жа 

Снежина Якимова на уроци по пеене. И така 

започна моята одисея. 

-Кой е любимият Ви композитор? А опера? 

- -Много обичам музиката на Сергей 

Рахманинов, на Волфганг Амадеус Моцарт, на 

Лудвиг ван Бетовен, на Рихард Вагнер и 

Рихард Щраус. Любимата ми опера до ден 

днешен си остава „Андреа Шение“ от Умберто 

Джордано. 

- -Вие сте солист на Националната опера и 

балет. Изпълнявате главните сопранови 

партии от оперите „Трубадур“, „Аида“, 

„Танхойзер“ и т.н. Коя е любимата Ви роля? 

- -Освен в опери от Джузепе Верди и Джакомо 

Пучини, от много години участвам в 

продукции на опери от Рихард Вагнер и Рихард 

Щраус: например в тетралогията „Пръстенът 

на нибелунга“ и „Електра“ , поставени за първи 

път в България. Любимите ми роли си остават 

принцеса Турандот и войнствената 

Брюнхилда. 

- -Коя е ролята, в която мечтаете да се 

превъплътите? 

- -Ролите, които ме вълнуват напоследък, са по-

скоро предизвикателни с актьорската си игра. 

Интересни са ми така наречените „лоши 

героини“, както и „комичните дами“. Очаквам 

всяка нова роля с голямо вълнение и се 

хвърлям към нея със страст и вдъхновение, без 

значение колко голяма е тя. 

- -Завършили сте оперно пеене в Музикалната 

академия „Панчо Владигеров“ в София. 

Продължавате обучението си в Академията 

„Борис Христов“ в Рим и в Университета в 

Индиана. Какво Ви дадоха тези учебни 

заведения? 

- -Първо завърших Музикалното училище 

„Проф. Веселин Стоянов“ в Русе. То беше 

платформата, най-важната и най-здравата! 

През годините на обучението ми в 

музикалното училище в Русе разбрах, че искам 

да стана отлична оперна певица. Всяка 

следваща стъпка - в Музикалната Академия в 

София, в Рим при Борис Христов, в Индиана 

при Мартина Аройо вече правех с желанието 

да се усъвършенствам като изпълнител. 

- -Международната Ви кариера е свързана с 

представяне в Миланската Скала, в 

Мюнхенската държавна опера, Немската 

опера – Берлин, Националния театър – 

Токио, Националния театър – Рио де 

Жанейро. Какво изпитвате, когато сте на 

толкова големи сцени? Различава ли се 

българската публика от чуждестранната. 

Ако да, по какво? 

- -Имах късмета и щастието да пея на прочути и 

не толкова известни сцени, пред сърдечна и 

критична публика. И у нас, и в странство, 

публиката идва, за да се почувства по-добре в 

допира си с изкуството. Ние, хората, които й 

поднасяме нашето изкуство, трябва да сме 

винаги в отлична форма и безкомпромисни в 

подготовката си. Тогава и публиката е доволна, 

на която и географска ширина да се намира. 

-Участвали сте в редица международни 

конкурси. Носител сте на Гран При на 

 

конкурса в Тулуза през 1998г., лауреат сте на 

конкурса „Кралица Елизабет“ в Брюксел през 

1996г., печелите втора награда на конкурса, 

провеждан от фондация „Пучини“ в Ню 

Йорк. Получавате награди от фондациите 

„Олга Фораи“, „Герда Лизнер“ и „Съливан“. 

Каква е цената на успеха?  

-Успехът няма цена. Цена има качествената 

подготовка за всяка професия. А що се отнася 

до това, дали кариерата ми е отнела нещо, за 

сметка на друго - не, съвсем не. Аз не страдам 

от излишни скрупули, нито считам, че трябва да 

направя това, което другите считат за нормално 

в живота. Правя това, което искам, защото само 

така се чувствам пълноценна и щастлива. Още 

от младежките си години вярвах, че рано или 

късно ще получа всичко, което желая:  и 

успешна кариера, и пътешествия, и приятелства 

за цял живот, и семейство. Не предполагах, че 

ще преживея и събития, които не бих 

пожелавала нито на себе си, нито на другите, но 

животът е тайнство и трябва да се справим, 

колкото и да ни е трудно понякога. 

- -Кои са известните оперни певци, с които 

сте работили в съвместни проекти? 

- -Сред най-любимите ми оперни певци, с които 

съм работила по различни проекти, са Борис 

Христов, Николай Гяуров, Александрина 

Милчева, Илия Йосифов, Райна Кабаиванска, 

Мартина Аройо, Емил Иванов и много други. 

-Идвате ли често в родния си град? Ходите 

ли на опера, когато сте си в Русе? 

- -Доста често съм в Русе. Участвам в концерти, 

организирани от Общинския център за работа с 

деца. А също така и в някои спектакли и 

концерти заедно с колегите от Русенска опера. 

В Русенската опера започнах да работя още през 

1992 година. С нея ме свързват прекрасни 

спомени. 

-Какъв е ключът към успеха? Какво бихте 

посъветвали младите таланти? 

-Ключ към успеха: много труд, старание, 

непоколебимост пред трудностите, вяра в 

собствените сили, смелост и широк простор от 

мечти. 

-Какво ще пожелаете на директора на ОУ 

„Тома Кърджиев“, на неговия екип и на 

учениците? 

-Пожелавам на директора и на учителите на ОУ 

„Тома Кърджиев“ здраве и много вдъхновение 

в работата им, а на учениците – смели проекти 

и дързост, с която да ги осъществят. 

-  

 

Рисунка на Васил Левски от Елизар Петров,  

2б клас 
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СТРАНИЦА 3 

ИНТЕРВЮ С ДИРЕКТОРА НА 

РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

– ГРАД РУСЕ

 

-Здравейте, професор Ненов. Поводът на 

нашата среща днес е 55-годишнината на 

нашето училище – ОУ „Тома Кърджиев“ – град 

Русе. За нас е удоволствие. 

-Честита годишнина!!! 

-Професор Ненов, от колко години сте 

директор на Музея и какви са отговорностите 

на един директор на музей, и то регионален? 

-От достатъчно време съм директор на Музея, за 

да мога да осъзная отговорностите на тази наша 

професия и едновременно с това и задълженията, 

защото да си директор на музей означава да 

можеш да покриеш множество и различни 

очаквания. Задълженията ни не са видими за 

окото на публиката. Те не са свързани само с 

отварянето на музеите и с правенето на 

експозициите, нито само с проучванията на 

регионите. Най-голямата отговорност е свързана 

с това, което пазят в музеите - най-ценното са 

артефактите в техните фондове. Ние имаме към 

150 хиляди единици. Това са материали, събирани 

вече три века (19, 20, 21 век), с които правим 

своите експозиции, временните изложби, с които 

правим нашите изследвания и проучвания. Много 

важно е да се мисли регионалната дейност на 

музея. Когато говорим за региона на Русе аз не 

мисля, че трябва да се спираме само върху област 

Русе. Ние имаме възможността да работим по 

целия долен Дунав, в цялата северна България, 

защото въздействието на Русе, този 

изключителен български град, не се простира 

само в близките 50 или 100км. Въздействието на 

нашия град като вдъхновяващ пример и в 

миналото, и в настоящето е много по-далеч и 

тъкмо благодарение на това стечение на 

обстоятелствата ние имаме възможност да 

работим действително в голям диапазон. 

-Има ли конкретен човек в живота Ви, който 

Ви вдъхнови да се развивате в областта на 

историята? Ако да, бихте ли споделили кой е 

той? 

-Да, разбира се, човек трябва да е отворен към 

света и към добрите примери. Още като ученик в 

Русе се впечатлявах от текстовете на Васил 

Дойков, известен наш географ и историк, тъй като 

те бяха предимно насочени към Русе като градски 

тип култура, като архитектура, като отделни 

детайли от неговата история. По-късно, във 

Великотърновския университет ме изуми 

впечатлителната фигура на професор Анчо 

Калоянов. Аз съм негов възпитаник. 

Дисертацията ми е написана с неговото научно 

ръководство. И до сега сме приятели с него и 

смятам, че това е една от водещите фигури в моя 

живот, при това не само научен. Има и други мои 

вдъхновители. Професор Норман Палмър 

например, виден британски изследовател, част от 

новата музеология, която се появява от 90-те 

години на миналия век насетне. Също, бившият 

директор на British Museum Нийл Макгрегър, 

 който пък ми преподаваше по време на един 

семинар в Залцбург. 

Имал съм възможността и късмета да се 

докосна до изключителни хора и съм намерил 

общото с тях, за да може всъщност аз самият 

да бъда по-добър за себе си и за другите. 

Вземам най-доброто от другите, за да може да 

го предам и на следващите. 

-Има ли конкретен исторически период или 

област от историята, към който имате 

слабост, към който проявявате особен 

научен интерес? 

-Към всички исторически периоди аз имам 

етноложки интерес, т.е. аз търся различни 

гледни точки към една обща тема. Но мога да 

кажа, че Средновековната българска история 

ми е важна и заради средновековния Червен, и 

заради средновековния Русе, и заради 

Ивановските скални църкви, които са част от 

световното културно наследство. Освен този 

период виждам как все по-важен става и за мен, 

и за всички нас заради разночетенията 

периодът Възраждане – и за българската нация, 

която се ражда тогава, и за град Русе, който е в 

апогея си. Това е „златното време“ на Русе - 

краят на 19 век. Това са изключително важни 

моменти, които ние трябва да проучваме и да 

представяме пред другите. Има още един 

период, важен и за нашето битие днес. Това е 

времето на близкото минало, времето на 

социализма, защото дори нашите начини на 

мислене и възприемане на света са формирани 

във времето на социализма. Да, отърсили сме 

се до голяма степен от голяма част от тях, но 

все още имаме живот с едно особено мислене, 

което рефлектира на някогашните 

идеологически забрани или пък на 

тогавашните формулирани постулати какво 

представлява българската нация. Смятам, че 

днес ние се нуждаем от много по-широка визия 

за това, кои сме ние пред света, много по-

открито да говорим и за глобалното ни 

присъствие, но и за локалното ни присъствие, 

защото Русе и русенци имат наистина важна 

роля в историята ни. 

-Като че ли темата за хайдутството, 

хайдушката епика и бойните сцени, 

хайдушките песни, хайдушката трапеза, 

посвещението Ви привлича с особена сила? 

Защо? 

-Това всъщност е темата на моята дисертация. 

Хайдушките песни са песни, които никой не 

пее и никой не чете вече. Когато подхождах 

към темата, аз знаех това, което всички ние 

знаем – как хайдутите се бият с турци, за да 

бранят българщината. Всъщност в хайдушките 

песни почти нищо от това не присъства. 

Фолклорът не е огледало на историята. Той е 

специфичен тип култура за народи, които не 

използват писменост. Неслучайно фолклорът 

като цяло е устен. Той се пее, той се разказва. 

В хайдушките песни ние виждаме поредица от 

изпитания на младежи, които в началото на 

своята полова зрялост се отделят от 

обществото, минават през някакви изпитания 

(стрелят през пръстен, колят овен, ограбват 

хазна, все неща, които показват героизъм), 

след което, като успеят да се докажат, стават 

мъже, връщат се в селото и започва поредният 

социализиращ цикъл – учат коледните песни, 

коледуват, избират си моми, женят се и т.н. и 

това е всяка година, т.е. за всеки един набор от 

хора се случва нещо такова.    

В хайдушките песни ние виждаме 

ретроспективно едни много по-стари начини 

на мислене у българите. Точно това ме е 

привличало в работата ми с тази тема. 

Хайдушките песни са били особено важни във 

времето на българското Възраждане, когато се 

е формирала нацията. Тогава в хайдушките  

песни се вижда пример, вижда се модел за 

начин на живот. Каквото се е случвало в 

хайдушки песни, това се е и очаквало от 

младежите, т.е. да се изправят срещу 

поробителя. 

-Във Вашите научни статии, рецензии, 

сборници и алманаси история и фолклор се 

преплитат в магическа симбиоза като в 

пъстрата българска шевица. Кое провокира 

научните Ви търсения в посока българския 

фолклор, бит и обредност? 

-Безспорно Анчо Калоянов, който е фолклорист 

и етнолог, е този, който ми разкри един 

необичаен свят за мен. Аз съм момче от Русе, 

градско момче, нямам баби на село, при които 

да съм живял през лятото. Когато отидох в 

университета, видях как елементите на 

фолклорната култура могат да се анализират и 

как в тях има ценности като митологическо 

мислене, като пантеон от божества, като форми 

на шаманизъм и изобщо системата на 

българското езичество, което се съдържа в 

българския фолклор. Трябва да кажа, разбира 

се, че повече от 1100 години ние сме християни 

и, разбира се, и фолклорът ни е християнски, и 

това, което се описва в него, е през културата на 

християнството. Точно тези симбиози, тези 

преплитания между едно и второ, и трето, 

възможността за реконструкции по това, което 

е останало до нас, е изкушаващото, онова, което 

винаги ме е привличало. Това знание ми даде и 

основата да се развия като етнолог. 

Фолклористите разглеждат преди всичко 

публикуваните фолклорни текстове, докато 

етнолозите имат възможност да говорят за 

процесите, за начините на мислене в 

обществата без значение дали преди или сега, 

но те рефлектират върху нас самите. 

-Нека поговорим за книгата Ви „Общуване с 

наследството“. Как бихме могли да накараме 

децата да възприемат наследството като 

част от собствената им действителност, а 

не от тази на живелите някога преди? 

-Темата за общуване с наследството ме вълнува 

в последното десетилетие. Това е част от 

заглавие на моята книга, която е част от 

професурата ми. Фокусът е върху това, какво да 

разбираме като наследство, а оттам да търсим 

връзка и с тези, които идват след нас. Думата 

„наследство“ ни изглежда много позната, но 

всъщност не е точно така. Ние наследяваме от 

миналото много неща, но не всичко от 

наследеното се превръща в наследство. 

Наследството е специфичен термин, 

специфична гледна точка към миналото, която 

се нуждае от оценностяване. За нас наследство 

е само онова, което ценим, само онова, което 

сме признали по формални критерии, разписани 

в законите. Но всъщност наследство е онова, от 

което имаме нужда, за да се представяме пред 

другите, т.е. то формира нашата идентичност. И 

тъкмо защото идентичностите могат да се 

сменят, не е сигурно, че всичко, което днес сме 

формулирали като наследство, ще бъде 

наследство и за тези след нас. Наследството за 

нас например от българското Възраждане е 

било всекидневен начин на живот за живелите в 

19 век, а не наследство. Този процес на 

осмисляне на наследството, на възпитаване във 

форми на наследството е важен, за да може да 

се получи трансмисията, да може ценното за 

днешното поколение да бъде предадено на 

следващите, за да се съхрани то във времето.    

-По какъв начин бихме могли да провокираме 

по-висока обществена ангажираност по 

отношение на търсенето, опазването, 

споделянето и общуването с наследството? 

-За да имаме по-висока обществена ангажи- 
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СТРАНИЦА 4 

Продължение от стр. 3 

раност, имаме нужда от диалог. В годините назад, 

с появата на музея като място за ограничен кръг 

от хора, после кръгът се разширява за публиките, 

които си платят билет. Ролята на музея като 

пазител, като съкровищница вече е изчерпана. 

Съвременните музеи се нуждаят от своите 

аудитории, от своите местни общности, които да 

работят заедно с музея, да решават заедно с него 

съдбите на едно или друго важно място, било то 

археологическо или пък архитектурен паметник. 

Музеят има важно място в нашето съвремие, 

защото той се възприема като стожер на знанието. 

Но не винаги и не само знанието е това, което 

привлича в музея. Музеят може да изкушава с 

предмети, които имат своите истории. Тези 

истории не се съдържат в самите предмети. Това 

са истории на преживяванията на един конкретен 

човек с един конкретен предмет. Това става много 

ясно във времето на социализма. Ще ви разкажа 

историята на една млада жена от близко до Русе 

село, която с първите пари от майчинството си си 

купува шевна машина, започва да шие на своите 

съселяни, а впоследствие започва да изхранва по 

този начин себе си и децата си. Тази история ме 

впечатли защото „жена-шевна машина-

изхранване“ е устойчив сюжет. Има го в 

множество разкази от 19-20 век по целия свят, не 

само в България, не само в Европа. Ние виждаме 

възможността, в която човек чрез труда си става 

независим и не само оцелява, но и отглежда хора. 

Такъв тип разкази с предмети и предмети с 

разкази са именно формата, която изгражда 

диалог по отношение на наследството. 

-Трябва ли според Вас в учебната програма да 

се предвидят часове по национално 

самочувствие? 
-В учебната програма трябва да има часове, които 

да фокусират върху регионалното самочувствие, 

върху локалното самочувствие. Тук, в Русе 

повече от 10 години развиваме програмата 

„Русезнание“. Тя изпълнява тази цел, макар да не 

е в официалната учебна програма, а като 

факултативна дисциплина. Не мисля, че е нужно 

да се правят специални часове по национално 

самочувствие, защото цялата образователна 

система работи за формирането на българската 

нация, а съответно и за националното 

самочувствие. Това, което е в учебниците, 

всъщност е продукт на националното ни 

самочувствие. В пределно глобализиращия се 

свят аз смятам, че човек трябва да търси своята 

опора в местното, в корените си, в това, което той 

самият е дал, както и неговите предци, като по 

този начин формира собствена идентичност, да 

намери мястото си в света и да каже „Аз съм тук 

и съм различен!“. 

Водим ли децата си достатъчно често на 

музей? Наблюдава ли се определена тенденция 

последните години? 

-Можем да кажем, че има интерес и от двете 

страни. Наскоро, мисля, че преди две години, 

МОН и Министерството на културата подписаха 

меморандум, последните години има множество 

програми, които стимулират точно този процес. 

Ходенето на музей не е практика, която трябва да 

бъде задължение и не е практика, която трябва да 

бъде задължителна, защото аз мисля, че в 

България нямаме много добри музеи, за 

съжаление. Да ходим на музей само защото е 

моделно или защото имаме часове, или защото са 

ни задължили, не е нещото, което ще ни даде 

отговор на този въпрос. Да, има нужда от 

ходенето на музеи, и то преди всичко на добри 

музеи и у нас, и в чужбина, за да може човек да 

съпоставя. И когато един музей излъчва 

послания, когато един музей състави диалог със 

своите посетители, то този музей трябва да бъде 

посетен. А има и множество други, 

на които просто не бива да им обръщаме 

внимание. 

-Кои са любимите Ви „музейни 

траектории“? 

-Любимите ми музейни траектории са 

изследователските, т.е. онези моменти в 

музеите, които дават шанс за развитие, които 

изненадват чрез своите инициативи, чрез 

своите изложби, чрез своите събития, които не 

е задължително да са уникални, единствени по 

рода си. Напълно е достатъчно те да бъдат част 

от система, система, която работи бавно, но се 

знае коя е поставената цел и какъв ще е 

конкретният резултат. Такъв тип музейни 

траектории ми харесват, защото аз лично съм 

за еволюционизма, за онова бавно, но сигурно 

случване на нещата, което обаче ще доведе до 

конкретни измерения.  

-Бяхте преподавател в Русенския 

университет, специалност „Етнология и 

лингводидактика“. Преподавате ли още? 

Кое е най-важното послание, което 

отправяте към студентите? Как успявате 

да предизвикате младите хора да се 

интересуват от история, фолклор, 

исторически ценности? 

-Тази магистърска програма вече не 

съществува, за съжаление. Има други подобни 

програми. Да, преподавам от много години в 

Русенския университет и етнология, и 

български фолклор, и някои други 

дисциплини. Това, което се опитвам да кажа на 

моите студенти, е, че чрез предметите, които аз 

им представям, чрез казусите, които заедно 

разглеждаме, те могат, ако искат, да потърсят 

другата гледна точка, да променят начина си на 

мислене, защото търсенето на втора гледна 

точка към един и същ проблем действително 

може да ни направи различни, да ни направи 

по-добри, може да осмисли действията ни и 

сега, и в бъдеще.  

-Теренните Ви изследвания се простират не 

само на територията на град Русе, но и в гр. 

Тутракан, селата Юпер, Табачка, Тетово, 

Кошарна, Красен, Червен, Етъра, чак до 

Родопите. Разкажете ни за екипа, с който 

работите, и за значимостта на екипната 

работа при осъществяването на всеки един 

проект. 

-Действително, екипната работа е ключова. 

Сам човек за никъде не е. Заедно с колегите си 

от Асоциацията по етнология, антропология и 

фолклористика „Онгъл“ сме ходили в 

множество и различни части на страната – в 

Родопите, в североизточна България. С 

някогашния кръжок на Търновския 

университет също имаме редица изследвания. 

С колегите си етнографи от Музея, много често 

и със студенти от Русенския университет, от 

Търновския университет, от Нов български 

университет също правим такива теренни 

изследвания и важното за мен е както 

конкретиката на изследването, така и 

обучението на хората, които са с мен, защото 

когато каня своите колеги, не ги каня, за да ги 

използвам, а действително за да създадем екип 

и в бъдеще тези хора, особено студентите, сами 

да могат да предприемат такива 

изследователски действия.  

-Как успявате да съчетавате 

ангажиментите си по отношение на 

теренните проучвания и 

административните Ви отговорности? 

-Много е трудно, но тъкмо ходенето на терен 

ми дава сили, зарежда ме, защото именно 

срещата с живите хора е тази, която води до 

развитие. 

Теренът това е обикновеният живот. Така човек 

не стои само в канцеларията си, а живее с 

останалите хора. Така проверява не само 

научните си тези, но и изобщо мястото си  

в обществото. 

-Как поддържате научното си 

любопитство? 

-Аз живея в научния свят и се изкушавам – чета 

нови книги, нови публикации, често редактирам 

сборници с научни текстове. Понякога се налага 

човек да чете такива текстове, които изобщо не 

му вършат работа и не са му интересни, но 

познавайки ги, в един следващ момент би могло 

да ми потрябват на мен или на някой мой 

колега. Научният обмен не е само писането на 

тестове и не само изследването на терен. Той е 

една работа на създаване на сборници, на 

обсъждането на тези теми, защото точно по този 

начин тази наша общност се изгражда. За да се 

получат добри резултати, ни е нужна пирамида, 

в основата на която да стоят много хора, за да 

може тези, които са на върха, да бъдат отделени. 

Тъкмо чрез общуването, чрез диалога с други 

свои колеги поддържам интереса си. 

-Кое Ви мотивира да популяризирате 

историческите ценности и да ги правите 

достояние на все по-голям брой хора? 

-Освен че ми е задължение, това, което ме 

мотивира, са съвременните форми на 

музеология. Музеология, която има нужда от 

диалог и не от едностранчивата позиция на 

музея, който казва как стоят нещата. Напротив, 

съвременните музеи са задължени да търсят 

другата гледна точка, да могат да създадат 

преживяване в публиката, но това преживяване 

не се създава, когато едната страна 

морализаторства. Имаме нужда от диалог. 

Всички ние сме учили, гледали сме кина и 

театри, пътували сме и когато някой от нас 

отиде на музей, той не отива „празен“ от 

съдържание. Напротив, той знае, при това знае 

много. И когато в един конкретен музей 

разпознае чрез това си знание част от 

предметите, вещите, темите, идеите, които 

идват от тях, той се чувства съпричастен. И 

тогава признава колко всъщност е интересно, 

тъкмо заради тези си свои знания, заради които 

предметите му се струват познати, близки, 

важни.  

-Разкажете ни повече за Тома Кърджиев, 

интересни факти, които не са широко 

достъпни и разпространени? 

-Трудно мога да Ви кажа нещо по-различно от 

това, което се знае. Мога да кажа, за съжаление, 

как в последните десетилетия за русенските 

герои се говори малко. Тома Кърджиев е тъкмо 

такъв персонаж от историята, с изключителни 

заслуги, той е водещата фигура по време на 

въстанието, Червеноводската чета. И след, и 

преди Освобождението, той е изключителен 

човек. И той, и Ради Иванов и още други, които 

са русенски лица. По една или друга причина, те 

просто са забравени във времето. И тъкмо 

фактът, че са названия на училища, че са 

патрони на ученици дава шанс поне тези 

ученици и техните учители да им припомнят 

какъв е смисълът на тяхното дело и изобщо къде 

е мястото на този персонаж в общата ни 

история. Разбира се, и за заради ликвидирането 

на Музея на бунта на русофилите, и заради 

самото му участие в бунта на русофилите на 

фигурата на Тома Кърджиев не се гледа по 

заслужаващ начин. Но така или иначе, той е  

една от безспорните фигури на българското 

Възраждане, на революцията и на онези различ- 

ни начини на мислене на българите, които са  
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довели до българската свобода. 

-Какво трябва да знаем за Тома Кърджиев не 

само като негови възпитаници, не само като 

русенци, но и като българи? 
-Трябва да знаем преди всичко, че той е истински 

националист. Това означава, че е сто процента 

българин и е човек, който се е опитвал, под една 

или друга форма, да постигне своя идеал да 

формира, да освободи българската нация и да я 

направи достойна в европейски план, достоен 

партньор на останалите европейски държави. За 

това в никакъв случай не бива да се осланяме на 

едни или други присъди, а да гледаме на Тома 

Кърджиев като на един „събуден“, просветен, 

осъзнал силата на нацията човек, от когото сме 

имали нужда и тогава, и днес чрез примера му на 

отдаденост към отечеството. 

-Кои са нещата, от които изпитвате 

гордост? 

-Това, което първо ми хрумва, е добре свършената 

работа. Аз, като един работохолик, много ценя 

работенето и изобщо довършването докрай на 

хубавата работа. 

-Върху какво работите в момента? Споделете. 

-В последните няколко години работим с 

рибарските общности по Дунав, и то от двете 

страни на реката – и в Румъния, и в България. 

Това е изключително трудна територия, защото 

рибарите са на ръба, на границата на държавата 

или пък на границата на позволените действия в 

различни сезони. Рибарите винаги са били в една 

такава средищна, междинна, гранична зона. През 

19 век например през тях минава голяма част от 

нелегалната търговия със сол между Влашко и 

Османската империя. В същото време много 

често рибарите и техните лодки пренасят на 

отсамния бряг революционери - четите са 

прехвърляни по този начин. Ако това е било в 

миналото, рибарите днес са различни и имат 

своите отделни проблеми, независимо от които 

обаче можем да отбележим нематериалното 

културно наследство, което се състои в техните 

знания за природа, за общество, за животни, за 

риби, за подводния свят, къде да хвърлиш мрежа, 

та да не се закачи, т.е. дъното да е чисто, знаят как 

да направят част от инвентара си, как да го 

използват, имат уменията и практиката да го 

използват. Нематериалното културно наследство 

на рибарите не само по Дунав, но и по Черно море 

съдържа елементи, които не са обърнати само към 

миналото, както работата с фолклора, който е 

записан много отдавна, а вече не се пее. Виждаме 

живи общности сега. Истински хора с имена и 

лица. 

-Какво бихте пожелали на възпитаниците и 

на ръководството на ОУ „Тома Кърджиев“? 

-Освен, че ще им пожелая да работят добре, да 

довършват работата си докрай, разбира се, да 

обичат Русе и България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ВЕСЕЛА 

КАЗАНДЖИЕВА ПО ПОВОД 55-

ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ОУ „ТОМА 

КЪРДЖИЕВ“ – ГР. РУСЕ

 

-Защо избрахте да станете учител? Къде 

сте завършили и какви бяха приемните 

изпити за учител по Ваше време? 

-Още като дете имах изяви като солист на 

Детския хор „Дунавски вълни“ и много исках 

да стана оперна певица. Завърших 

Музикалната гимназия в Русе със специалност 

„Солово пеене“, след което продължих 

образованието си в Музикалната академия в 

град Пловдив. Помня, че изпитите бяха в два 

етапа – теоретичен и практически. 

-Целият Ви педагогочески стаж е преминал 

в ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе. Това са 37 

години. Разкажете ни при управлението на 

колко директори сте били учител в 

Училището? Защо останахте в едно и също 

училище толкова време? Какво Ви задържа? 

-В онези години като завършиш образованието 

си, работиш три години по разпределение, 

където има свободни места.  

   И така, само с една малка бележка, че съм 

завършила семестриално /Държавният ми 

изпит беше на 26 октомври/, започнах работа в 

XVII – то основно училище „Тома Кърджиев“  

като учител по музика. Като всеки млад учител 

бях приета с много обич и топлина и от децата, 

и от колегите. Първият директор на 

Училището г-н Стоян Иванов също ми гласува 

огромно доверие и подкрепа. Понеже от дете 

пея и се занимавам с хорова музика много 

исках да ръководя хора на училището, но се 

оказа, че колегата ми го дирижира. На мен ми 

дадоха Тамбурашкия оркестър, от който аз 

нищо не разбирах, защото съм завършила 

класически профил, не фолклор.  

     И така, първата година кой кого учеше – аз 

децата или те мене, не се знаеше. Е, научих се, 

и когато дойде поредният Републикански 

фестивал на художествената самодейност, 

нашият оркестър стана Лауреат и взехме 

златен медал – най-изстраданата и голяма 

гордост за мен! 

-На колко години започнахте да работите 

като учител? Как Ви приемаха колегите, 

учениците, родителите в зората на 

кариерата Ви? 

-За тези 55 години от създаването на 

училището само трима са директорите - г-н 

Стоян Иванов, г-н Петър Петров и настоящият 

директор г-н Юлиян Илиев. 

     В това училище получих толкова много 

обич от деца, колеги и родители, че плановете 

ми за напускане след задължителното 

разпределение много бързо бяха забравени. 

Има много хубава поговорка „Камъкът си тежи 

на мястото.“ и аз разбрах, че именно това е 

моето място. 

    Винаги съм се опирала на връзката с 

родителите на моите ученици. Отначало ме 

приеха плахо и с недоверие, но като видяха 

добрите резултати, много често се обръщаха за 

съвет към мен. 

 

А аз бях само на 23 години и за мен класното 

ръководство беше нещо ново и неучено в 

Академията. 

-Каква беше материалната база в самото 

начало? При отсъствието на високите 

технологии как успявахте да 

популяризирате нещата, които правите в 

училище пред обществеността? 

-Училището като сграда беше новопостроена. В 

началото са били на твърдо гориво, но аз вече 

заварих парно отопление и уют. Сегашната аула 

беше площадка над стълбището. 

   Учениците бяха включени в много състави и 

кръжоци по интереси, провеждаха се празници, 

фестивали, спортни състезания, на които винаги 

бяхме класирани на челни места. 

-Колко ученици имаше в една паралелка? 

Имаше ли изобщо проблеми с дисциплината? 

-Когато постъпих на работа, в училището ни 

имаше над 1200 ученици и над 90 учители. В 

паралелки бяха между 36 и 43 ученици и трудно 

се събираха в стаите. Учехме на две смени.        

Проблеми с дисциплината? Почти нямахме 

такъв проблем, а и Ви казах, че за това голяма 

роля има връзката учител - родител. Родителите 

ни вярваха и винаги заставаха зад нашите 

решения. 

-Били ли сте класен ръководител и ако да, 

бихте ли споделили какви бяха 

отговорностите на класния в онези времена? 

-Не помня да не съм била класен ръководител, с 

изключение на годините, когато бях в отпуск по 

майчинство, дори имам приз „Най-успешен 

класен ръководител“. 

    Отговорностите? Те бяха прекалено много – 

от учебна дейност, възпитателна дейност, 

посещения по домовете на учениците най-малко 

веднъж на срок, работа с родители, библиотеки, 

обществени организации. Като цяло – богата 

палитра от дейности. 

-Може ли да споделите имената на известни 

успели хора, бивши възпитаници на ОУ 

„Тома Кърджиев“, на които сте преподавали 

или на които сте били класен? Даваха ли те 

заявка още тогава, като ученици, че ще 

бъдат успешни, какви качества ги 

отличаваха от останалите деца? 

-Успели Кърджиевци? Те са много. Имаме 

лекари, учители, инженери, адвокати, 

финансисти, музиканти и още и още... За мен 

няма значение колко са успели, но съм сигурна 

в едно – всички са станали добри хора, с което 

се гордея като техен учител. 

-Споделете разликите в темперамента на 

децата по онова време и сега, в поведението 

им, в общуването им? Говореха ли често с 

учителите те, споделяха ли проблемите си, 

колебанията си? 

-Сегашните деца са децата на моите бивши 

ученици. Времената са различни, както и 

темпераментът им. А и тези технологии, които 

ги държат в подчинение и от които учат неща, 

не за тяхната възраст, доста допринасят за 

лошото им поведение. 

    Ние, учители и ученици, обичахме да 

общуваме, те ни доверяваха малките си тайни и 

ни имаха огромно доверие. 

-Кой е любимият Ви музикален жанр? Защо? 

-Моят любим жанр? Опера и хорова музика. 

Затова и толкова много се радвам на моята 

успяла ученичка – оперната прима Мариана 

Цветкова, която всъщност сбъдна и моята мечта 

– сцената, която е магия. А любимият ми 

композитор е Моцарт, живял и творил, както 

пеят птиците, по природа. 

-Как успяхте да се приспособите и към 

бялата дъска и маркера, и към електронния 

дневник, и към високите технологии? 
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-Ох, тези нови технологии! За добро или за зло, 

но ги има. Добре се работи на бяла дъска, няма 

тебешири, няма прах. Компютърът също е 

необходим, но се губи връзката с живота, с 

общуването помежду ни. Преди години по 

програма веднъж на срок имахме часове „извън 

класната стая“ – посещавахме с децата различни 

постановки на операта, театъра, образователни 

концерти на Русенската филхармония. Учениците 

оставаха изключително впечатлени и дълго време 

коментираха преживяното. И сега много се 

радвам, когато видя мои ученици в концертната 

зала. 

-И след пенсионирането си сте преподавател 

по тамбура в Тамбурашкия оркестър „Русе“, 

към ОбДЦКИ в гр. Русе. Кое Ви дава сили да 

продължавате да работите с деца? Винаги сте 

усмихната, позитивна, сияйна. От къде 

черпите енергия? 

-Моят девиз е „Всичко е любов“, заимстван от 

едноименния български филм. През всички тези 

години тази любов и грижа към децата ме е водела 

– те ме зареждат и подмладяват. Това е и моето 

пожелание към младите учители – обичайте 

децата и те ще ви отвърнат със същото. Бъдете 

здрави и успех! 

-Какво ще пожелаете на ръководството на 

Училището, на учителския екип и на 

учениците? 

 

Уважаеми Господин ДИРЕКТОР, колеги и скъпи 

ученици, 

Приемете моите поздрави и благопожелания, по 

случай 55-тата годишнина от създаването на 

нашето училище! 

Мили мои, малки приятели, 

Бъдете любознателни, смели и свободни в 

стремежа да осъществите мечтите си! 

Продължавайте вашето пътешествие по дългия 

път към познанието, доверявайки се на вашите 

учители, защото те знаят пътя и посоката към 

успеха! Пазете авторитета на училище „Тома 

Кърджиев“, където и да сте! След години с 

умиление ще си спомните първия звънец, първата 

учителка, първите приятели. 

Уважаеми колеги, 

Изпълнявайте с чест и много любов вашата мисия 

– образовайте, възпитавайте, помагайте на 

децата! Убеждавайте ги в това, че знанието и 

науката са мъдрост, която винаги дава щедри 

плодове! Нека сполуката бъде с вас! Пазете 

традициите на нашето училище и умножавайте 

успехите си! Честита годишнина и бъдете здрави! 

С много обич и уважение – Весела Казанджиева, 

учител по музика от нашето училище! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧEНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съчинения на тема „Моята родина” 

на ученици от 4в клас 

 

Родино моя 

Родино моя, ти си всичко мое! Ти си 

страна, пълна с герои. Може и най-

лошият човек да се влюби в теб. Ти си 

песента на птиците и цветята на земята. 

Твоята хубост, твоята прелест нямат 

край! 

Ростислав Коджабашев,   4в клас 

 

Съчинения на тема „Моята родина” 

на ученици от 4в клас 

 

Моята родина 

Моята родина е България. Тя е надарена 

с невероятна красота - гъсти гори, 

високи водопади. България има 

невероятна история. Аз се радвам, че 

съм тук, бих отишла в друга страна, но 

винаги ще се връщам тук. 

Моника Йорданова, 4в  клас 

 

Съчинения на тема „Моята родина” 

на ученици от 4в клас 

 

Моята родина 

Моята страна има много 

забележителности. Тя е много красива, 

Има красиви планини и реки. Бих 

отишла в друга страна, но отново ще се 

върна тук. Много я обичам. Горда съм, 

че съм българка. 

Гергана Лазарова,  4в  клас 

 

 

 

 

 

Защо обичам да ходя на училище? 

 

     Училището – нашият втори дом. Мястото, 

което ни дава знания, учи ни да се борим, да 

изграждаме характери, да се готвим за 

живота. Мястото, където създаваме 

приятелства за цял живот. 

      Аз обичам да ходя на училище! Дълбоко 

в сърцето си пазя и съхранявам спомена, 

когато малка, боязлива, прекрачих прага на 

светинята, наречена училище. Плаха, но 

очакваща с нетърпение чудото, което 

трябваше да се случи зад стените на класната 

стая – да науча буквите, да разбера, че 

цифрите не са страшни, да се пренеса в 

далечни времена, да пея, да рисувам, да се 

науча да преодолявам препятствията. В 

училище ние влизаме деца и излизаме хора. 

Трудностите ни каляват, правят ни силни. 

      Моите учители. Често са строги, винаги 

взискателни, те са до мене в този важен 

момент от живота ми. Случвало се е да ме 

порицават, но аз зная, че е за мое добро. Това 

са хората, на които се осланям и силно 

вярвам. Учителите, които ни закрилят, дават 

ни знания и ни посочват пътищата на 

познанието. Нашите будители. На тях съм 

отредила специално място в моето сърце. 

       Защо ли още обичам да ходя на 

училище? Разбира се заради приятелите – 

моите съученици. Понякога влизаме в 

спорове, случвало се е да се поскараме, но 

винаги намираме начин да се помирим, да се 

прегърнем и лошите случки бързо се 

забравят. Всички обичаме да играем и да се 

събираме в двора на училището. Големите 

липови дървета са свикнали с нашия смях и 

шумните ни разговори. 

      Обичам да ходя на училище. За мене 

дните, прекарани в този храм на знанията, са 

много важни. Обичам и моето училище. 

Харесвам го такова, каквото е. Малко, но 

чисто и спретнато. Шумно, но пълно с 

живот. За мене то не е просто една сграда, а 

е част от моята душа. 

 

Ралица Маринова, 6а клас 
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СТРАНИЦА 7 

УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО  

 

 

 

 

 

Нашият патрон 

 

     Тома Антонов Кърджиев е роден през 

1850 година в село Арбанаси, Търновско. 

Когато е на 10 години, той се преселва със 

семейството си в Русчук. Принуден е 

едновременно да чиракува и да учи. Будният и 

любознателен младеж започва първите си 

стъпки в обществено-културния живот на 

града в Русенското читалище „Зора“. 

“Аз не знам за какво друго сме се родили 

 на света, ако не да умрем за свободата 

 на Отечеството си.“ - писмо до Никола 

Обретенов. 

      В навечерието на излизането е арестуван по 

донос на русенския митрополит Григорий 

Доростолски и Червенски. Обвинен е „че 

готви бунт против султана“ и няколко месеца 

е следствен в Старозагорския затвор. 

     През януари 1876 г. отново е в Русе. 

Продължителните изтезания в затвора не са 

сломили духа му и незабавно се заема да 

активизира комитета. 

     Активно се включва в подготовката на 

Априлското въстание през 1876. Грижи се за 

прехвърлянето на оръжие от Румъния към 

Русе, Търново, Шумен, Ямбол и други 

градове, за изпращането на куриери и 

апостоли към съответните революционни 

окръзи. Застрашен от нов арест, е принуден да 

избяга в Гюргево, откъдето продължава 

революционната си дейност. Голямата му 

мечта е да подготви чета в Русенско, която да 

включи във въстанието, но липсата на средства 

за въоръжаване пречи това да се осъществи. 

     Включва се активно в набирането на 

доброволци за избухналата Сръбско-турска 

война отново през 1876. 

Участва в Руско-турската война от 1877 до 

1878. Справя се блестящо с възложената му 

длъжност на разузнавач към щаба на 13-и 

корпус на генерал-лейтенант Александър 

Дондуков-Корсаков. Преоблечен в турски 

дрехи и отлично владеещ турски език,  

 

 

преминава фронтовата линия и събира ценни 

сведения за разположението и броя на турските 

части. 

      След Освобождението се включва активно в 

обществения живот на Русе. Един от 

организаторите на Бунта на русофилите през 

1887. След неговото потушаване е арестуван, 

осъден на смърт и разстрелян край Русе на 22 

февруари 1887 г. 

Дея Стефанова, 7а клас 

ОУ „Тома Кърджиев“ с грижа за нас 

Още от основаването на училище ОУ „Тома 

Кърджиев“ то се грижи за доброто развитие и 

обучение на всички деца. Нашите учители 

неуморно се трудят, за да може да ни осигурят 

обучението, от което се нуждаем . 

Те винаги се грижат за нас и ни приемат като 

собствени деца, споделят успехите ни! И тъгата 

ни. 

 

 

Учат ни да уважаваме другите, независимо 

колко различни от нас са! Още в първи клас, 

щом моята класна хвана ръката ми за първи път, 

разбрах, че това е най-голямото щастие! Да  

правиш някого щастлив! На това ме научиха в 

училище! Научиха ни, че успех се постига само 

с единство! И ако сме заедно, можем да се 

справим с всичко!  

 

Не един път ние репетирахме усилено някое 

тържество, за да може да представим 

училището в най-добрата му светлина !    

 

 

Моето училище 

 

     Често повечето хора си представят 

училището като някаква сграда или просто 

институция, в която се учат техните деца. 

Погледнато обаче през очите на един ученик, 

училището значи много повече от някаква 

стара (или нова) сграда.  

Аз съм ученичка в Основно училище ‘‘Тома 

Кърджиев‘‘ и за мен първоначално 

училището беше детска площадка със 

звънец, който известява кога игрите със 

съучениците ми да свършат. Все още помня 

първия път, когато го чух и прекрачих 

училищния праг, и ми се струва, че не беше 

толкова отдавна. 

И ето ме тук, седми клас съм. В класната стая 

вирея в естествен хабитат, смея да кажа, по-

естествен, отколкото у дома дори (с 

необичайната ситуация, в която се 

намираме). С годините децата в класа 

преминаха от просто непознати връстници за 

мен в много по-ценно звено в социалното ми 

обкръжение, а именно приятели и дори 

семейство.  

Чудя се дали хората, които отдавна са 

завършили училище (или поне основното), 

им става мило и драго, щом се сетят за 

първия учебен час, първото междучасие, 

букетчето, с което са отивали усмихнати към 

класната на първия учебен ден, първата 

двойка и мислено отново се превръщат в 

деца, а всъщност са на бюро, лицата им не се 

виждат от камара документи и имат сметки 

за плащане, а котката им ги чака вкъщи?!?  

Тази розова сграда е специална за мен - 

всичките топлина, чистота, чувство за уют и 

щастие, които излъчва, са едни от многото 

прекрасни неща, които ме карат да искам да 

остана още малко. Учителите ми. Тези 

невероятни хора, които ме мотивират да 

работя, откривайки нови знания за света и 

себе си, тези чудесни хора, които работят 

ден и немалко от нощта с едничката цел да 

дадат така необходимите знания на нас 

децата. Независимо от обстановката с 

вируса, не спирам да общувам с тях и 

съучениците си през цялата работна седмица 

и това ми дава искрящата надежда, че всичко 

ще се нареди. Наистина много ми липсват 

всички стаи и емоциите, които предизвикват 

в мен. Да не се сърдите, но хранилището 

винаги ще ми бъде любимо! Липсват ми 

лелките, охраната, растенията, дупката в 

клатещият се чин. Убедена съм, че ще ги 

видя съвсем скоро, макар и да не ми остава 

много време тук! Вярвам във всички ни и 

силно държа на отговорността, която трябва 

да вложим.  

Посвещавам това есе на всички, до които ще 

достигне. Деца, радвайте се на розовата 

сграда, докато можете, защото, колкото и да 

не го вярвах, осъзнах че седем години 

минаха прекалено бързо. Слушайте 

учителите, дръжте се прилично в часовете и 

един с друг. Мийте си ръцете, защото нямам 

търпение да вляза отново в моето училище 

на 55 години! 

 

Преслава Пенкова, 7б клас 
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СТРАНИЦА 8 

Продължение от стр. 7 

 

Не един път правихме Благотворителни каузи, 

защото ние сме свикнали да помагаме! Така са ни 

научили нашите учители от 

ОУ „Тома Кърджиев“ – град Русе. 

 

 

Ние в нашето училище уважаваме всички 

традиции! И всичко българско, защото ни учат да 

се гордеем, че сме българи! 

 

 

Нашите учители винаги знаят от какво се 

нуждаем и как да ни помогнат! 

 

 

 

 

 

Заедно постигаме успех след успех! 

Не само в игри, но и в учение, и в отношенията! 

В ОУ „Тома Кърджиев“ всички сме приятели и 

можем да разчитаме един на друг! 

 

 
 

 

 

Доброто обучение и обстановка в нашето 

училище дават енергия и желание и 

резултатите не закъсняват! 

 

 

Може да не сме първи във всяко начинание , но 

ние не се предаваме! Събираме нови сили и 

продължаваме към новото! Защото нашите 

учители ни учат на първо място да ценим труда 

на другите и после, но не на последно място – 

собствения си труд! Самият факт, че те се   

посвещават изцяло на професията и учениците 

си, трябва да ни кара да се чувстваме горди! 

Горди, че имаме учители като тях! Също както 

и те се гордеят и се радват и на най-малките ни 

успехи - при първата правилно изписана буква 

или диктовка! ТОВА СА САМО НЯКОИ ОТ 

ПРИЧИНИТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАМ ГОРДА , 

ЧЕ СЪМ УЧЕНИЧКА В ОУ„ТОМА 

КЪРДЖИЕВ“  !!! ГОРДЕЙТЕ СЕ И ВИЕ! 

Дея Стефанова, 7а клас   

 

 

 

 

 

Моето училище 

       

      Моето училище носи името на великия 

български революционер Тома Кърджиев, дал 

живота си за свободата на нашата Родина. 

      Горд съм, че неговият подвиг е пример за 

мен и моите съученици. Благодарение на 

неговата саможертва и саможертвата на 

хилядите като него, ние живеем, растем и се 

учим свободно. 

      Радва ме това, че в моето училище са учили 

много известни русенци, изявени спортисти, 

отличници и победители в ученически 

състезания и олимпиади, които са прославили 

името му. 

      Наближава патронният празник на моето 

училище. Тази година се навършват 134 години 

от гибелта на Тома Кърджиев. Учителите и ние 

учениците се прекланяме пред паметта и 

героизма на този велик българин, който 

завинаги ще остане безсмъртен в нашите сърца. 

 
                         „Аз не знам за какво друго 

                          сме се родили на света,  

                          ако не да умрем за свободата 

                          на Отечеството си.“ 

                                                      Тома Кърджиев 

Кристиан Тодоров, 5а клас 

 

Моето училище 

 

    Моето училище пази името на един борец за 

свобода и независимост на родината и на града 

ни. Изричам с гордост и преклонение името му 

Тома Кърджиев. Това е един достоен българин, 

отдаден на делото.  

    Тома Кърджиев е роден през 1850 година в 

Балкана, но родителите му се преселват в Русе, 

когато е едва десетгодишен. Имал е трудно 

детство и едва ли е мислел за игри. Виждам го 

като млад учител в село Червена вода. Млад, 

красив, обаятелен. Сигурно учениците му много 

са го обичали. Усмихнат, ведър, хората се 

струпвали около него, задавали са му въпроси, 

които са ги вълнували, но той е намирал време 

да отговори на всички и сигурно е бил обичан и 

от родителите на тези деца. А ето го и в затвора. 

И тук с гордо вдигната глава, спори, убеждава 

околните колко важна е борбата. 

    Подобно на Левски по време на Руско-

турската война, се преоблича в турски дрехи, 

преминава фронтовата линия и събира ценни 

сведения за разположението и броя на турските 

части. 

Много опасна задача! Представям си дъжда от 

куршуми, а той се провира, лази и напредва. 

Ами ако го хванат?!?  

   А ето го Тома Кърджиев и след 

Освобождението. Отново е активен, отново 

събира хора около себе си в борбата за по-добър 

живот. Участва в бунта на русофилите. Не, той 

не е просто участник, той е сред 

организаторите. А после следва смърт. 

Разстрелян е край Русе. 

   Това е моят патрон Тома Кърджиев. Едва 37-

годишен загива. Един млад живот е прекършен, 

един борбен дух е смазан, но той, Тома 

Кърджиев, ще живее в нашите сърца. Ние, 

възпитаниците на Училището, с гордо вдигнати 

глави ще посрещнем нашия патронен празник и 

ще изразим своята почит, уважение, 

преклонение през неговата саможертва. 

 

Огнян Владимиров, 5а клас 
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СТРАНИЦА 9 

ТЕМАТИЧНИТЕ ИЗЛОЖБИ НА 

КЪРДЖИЕВЦИ  

Изложба „Нашият патрон“ по повод 55-

годишнината на ОУ „Тома Кърджиев“, 

подготвена от ученици от прогимназиален етап 

 

 
 

Конкурс за рисунка на тема "Дунав тече, легенди 

разказва" по повод 22-ри март - Световния ден на 

водата 

 

Изложба на клуб „Приложни изкуства” 

 

Изложба от конкурса „Вяра и упование“ 

 

 

 

 

 

Изложба „Без тютюнев дим“ 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ  

Самостоятелна изложба на Мартина Михова, 

випуск 2020 г. 

 

Самостоятелна изложба на Никол Иванова, 

випуск 2020 г. 

 

 

Самостоятелна изложба на Константин Желев, 

7а клас 

 

  

 
 

Съвместна изложба на Кристиан Тодоров от 5а 

клас, Диян Стоянояв от 5б клас и Борислав 

Стоянов от 5б клас 

 

Самостоятелна изложба на Антония Янкова, 

випуск 2020 г. 

 

КЪРДЖИЕВЦИ ПЕЧЕЛЯТ КОНКУРСИ  И 

СЪСТЕЗАНИЯ  

Велизара Стоянова от 7б клас зае първо място 

във втора възрастова група, направление 

Съвременна поезия в шестнадесетото поредно 

издание на конкурсa за рецитал „За да я има 

България“, посветен на национални празник 3 

март, проведен в гр. Русе през 2020г., както и 

второ място отново във втора възрастова група, 

направление Възрожденска поезия. 
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СТРАНИЦА 10 

Продължение от стр. 9 

Отборът по футбол на Калоян Йорданов от 7б 

клас "Дунав - Русе" стана победител в 

международния турнир по футбол "Мистрал Къп 

2019". Турнирът се проведе от 3 до 7 юни 2019 г. 

в Свети Влас. В турнира взеха участие отбори от 

България, Русия, Украйна и Беларус във 

възрастова група 8 - 12 години. Организатор бе 

Русия. Мачовете се играха в Обзор, а финалът - в 

Несебър. 

 

Рая Николова и Преслава Станчева от 7б клас 

заеха трето място в конкурса на аптеки Оптима и 

Кралска закуска. Рисунките им грейнаха на 

календарите им през 2019 година. 

 

Участници в състезанията от Сдружението на 

българските начални учители от 3а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Преслава Пенкова от настоящия 7б клас стана 

единствената златна медалистка от петите 

класове в състезанието „Многознайко - Аз зная 

английски“ 5-7 клас през 2019г.!!! Рая 

Николова, Мариян Миланов, Соня Трифонова, 

Преслав Петров и Радомир Стоев от настоящия 

7б клас получиха грамоти за достойно 

представяне и показани добри знания по 

английски език. 

 

Учениците от 7б клас Соня Трифонова и Аника 

Василева, както и Виктор Петров от 6б клас 

получиха грамоти от конкурса "Рождество 

Христово" - 2019 г. 

 

Виктор Петров от 6б клас се класира на първо 

място на областния кръг на Олимпиадата по 

география и икономика, също получи награда 

от международния конкурс „Плакат на мира” 

 

 

 

Кристияна Лъчезарова Лазарова от 6а клас 

спечели първо място на конкурса за детска 

рисунка "Нарисувай Русе" през 2019г, а Самир 

Сабри от 6а клас получи грамота за отлично 

представяне в същия конкурс. 

 

Кристиян Мартин Пасев от 6а клас спечели 

бронзов медал в Държавния шампионат по 

джудо в гр. Пазарджик, който се проведе през 

октомври 2020г. 

 

 

28 октомври 2019г. учениците от 5а кл. 

подготвиха викторина и отбелязаха Деня на 

народните будители. 
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СТРАНИЦА 11 

Продължение от стр. 10 

Кметът на Русе Пенчо Милков отличи 

шампионите на Клуба по фехтовка "Дунав" за 

многобройните им спортни постижения в 

националните и европейски състезания през 

изминалия сезон. 

В среща с младите надежди градоначалникът 

изрази своето възхищение от проявеното от тях 

майсторство и им връчи медали, символизиращи 

признателността на Община Русе за прославянето 

на града в спорта. 

Сред отличията на спортистите от Държавното 

първенство през 2020 година са постигнатото при 

момичетата до 11 години първо място на 

Преслава Алекова от 5а клас при ОУ „Тома 

Кърджиев“ – град Русе. 

 

 

 

На конкурса за Валентинка през 2021г. Диян 

Тодоров от 5б клас се класира на първо място и 

получи грамота и подаръци. 

 

 
 

 

 

 

Международен турнир по джудо - Михаил 

Касъров 3в клас. 

 

Виктория Рашкова от 3в клас спечели медали 

от състезания по спортна гимнастика. 

 

Емануела Стоилова от 3а клас е на първо място 

в рецитал-конкурса „За да я има  

България“ - 2020 г.  

Кристина Владова има поощрителна награда в 

същия конкурс – 2020 г. 

 

 

 

 

На Олимпиадата по Компютърно моделиране – 

2021 г. Дилара Фучиджи се представи 

блестящо, като получи 83 точки от възможни 

100. Година по-рано Дилара има сребърен и 

бронзов медал в състезанието ,,Математика без 

граници” и четвърто място в математическото 

състезание ,,Паисий Хилендарски”. 

Във втори клас  Дилара е трета във 

Великденското състезание в направление 

,,Информационни технологии” и е първа в 

,,Инфотех” - състезание по информационни 

технологии. 

 

Много участия и получаване на пълен брой 

точки на състезанията от СБНУ за 2021 г. 

 

 

Йоанна Ганева от 2а клас спечели награда от  

Националния конкурс „Вяра и упование“. 
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СТРАНИЦА 12 

Продължение от стр. 11 

Рая Пенчева от 2а клас получи медал за отлично 

представяне в състезанията на СБНУ 2020 г. 

 

Дарина Димитрова от 4а клас победи във 

Великденското математическо състезание, а в 

първи клас е втора в състезанието ,,Знам и мога“ 

за математика. Във втори клас е втора в ,,Знам и 

мога” - направление математика. В трети клас е 

втора в математическото състезание ,,Паисий 

Хилендарски”. 

Дарина и Дилара от 4а клас няколко пъти са на 

финалното състезание на СБНУ. 

 

Наградените участници в състезанието "Аз 

рисувам" и "Аз и буквите" от 2б клас. 

 

 

 

На Международния детско-юношески турнир по 

футбол “Несебър - 2020“ Диян Тодоров  от 5б клас 

заедно с отбора си „Дунав – Русе“ се класира на 

първо място, а на футболния турнир в Дряново се 

класира на второ място. 

Валентин Стефанов от 6б клас зае трето място на 

конкурс за рисунка и фотография на тема 

„Международния ден на водата – 22 март” – 

медал и чаша с неговата рисунка. 

 

 

На националния конкурс „Космонавтика 2021“ 

Анастасия Даракчивеа и Ева Кирилова от 5б 

клас получиха грамоти, като рисунките им 

бяха нарисувани в часовете по ФУЧ 

изобразително изкуство, ръководени от г-н 

Пламен Петров. 

Преслава Станчева от 7б клас спечели първо 

място на областния етап за детска рисунка и 

приложни изкуства от Националния конкурс 

"Бог е любов" 2019г, а Преслава Пенкова от 7б 

се класира на трето място. 

Йоанна Ганева от 2а клас спечели 

поощрителна награда в Конкурс-рецитала ,,За 

да я има България” - 2020г. 

Ивайло Петков участва във финално 

състезание на Сдружението на българските 

начални учители през 2019/2020 г. 

В ,,АЗ РИСУВАМ” 2020/2021 г. Александрия 

Александрова и Сиана Борисова от 2б клас 

получиха максималния брой точки – 50 точки 

В ,,АЗ и БУКВИТЕ” максималния брой 50т 

получиха Сиана Борисова, София Петрова, 

Нил Шукриева, Елизар Петров, Александрия 

Александрова, Адела Салиева. 

В ,,АЗ РИСУВАМ” Михаела Цветанова от 3а 

клас постигна 50 т. 

В ,,АЗ и ЗНАНИЕТО Дарина Великова и 

Кристина Владова от 3а клас получиха 50 т. 

В ,,АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ” Дария 

Русева, Владислав Луков, Кристина Владова от 

3а клас също достигнаха максимума от 50т. 

В ,,Аз и ЧИСЛАТА” Стейси Маринова и 

Ясмин Мехмедова от 3а клас изкараха 50т. 

Биляна Куманова от 3б клас зае първо място в 

конкурса за рисунка на фирма Син Карс.  

Преслав Чиликов от 4б клас е на второ място в 

Национално състезание ,,Многознайко”   и на 

първо място в ,,Аз зная английски език“. 

Александър Великов от 4б клас печели златен 

медал в ,, Математика без граници“ през 2019г. 

Ралица Димитрова от 4б клас е на Национално 

финално състезание от СБНУ през 2019г. и на 

трето място в Конкурс-рецитала ,,За да я има 

България”. 

СПОРТНИТЕ УСПЕХИ НА 

КЪРДЖИЕВЦИ ПОД 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТАРШИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФВС Г-Н 

ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ  

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО 

ВОЛЕЙБОЛ-момчета (5-7кл.)- първо  място, 

март 2020г. 

1. Огнян Миленов Христов  

2. Георги Симеонов  

3. Лазар Руменов Петров  

4. Ростислав Искренов Гьоков 

5. Константин Николаев Цанков  

6. Мирослав Стоянов Петров  

7. Димитър Илиев Таралезов 

 

 

 

 

 

 

Междуучилищен турнир "Футзал"- момичета 

(5-6кл.) - 2 място, декември 2019г., гр.РУСЕ  

1. Аника Валентинова Василева  

2. Малисия Пламенова Димкова  

3. Светлозара Светлозарова Борисова  

4. Никол Николаева Руменова  

5. Соня Венциславова Трифонова 

 

Междуучилищен турнир "Футзал " – момчета 

(5-6кл.) - 2 място, декември 2019г., гр.РУСЕ 

1. Даниел Валентинов Видинов 

2.Константин Николаев Цанков  

3. Георги Николаев Георгиев  

4. Георги Николов  

5. Димитър Десиславов Денев 

6. Кристиян Димитров Хитов 

7. Габриеле  Йорданов  Ламбев  

8. Ростислав  Христов  Йорданов 

 

Общинско първенство по баскетбол - момчета 

(5-7кл.) - 2 място, март 2019г., гр.РУСЕ 

1. Стоян Петров  Ганев 

2. Христо  Радославов  Александров  

3. Християн Росенов Николов  

4. Мартин Радославов  Радев 

5. Георги Николов  

6. Кристиан Пламенов Петров 
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СТРАНИЦА 13 

Продължение от стр. 12 

Общинско първенство по тенис на маса -момчета 

(5-7кл.)-1 място, февруари 2019г., гр.РУСЕ 

1. Калоян Даниелов Кънчев 

2. Христо  Радославов Александров 

3. Павел  Богданов  Якимов 

4. Мирослав  Стоянов  Петров 

5. Ростислав Искренов  Гьоков 

 

ДЕТСКА ФУТЗАЛ ФИЕСТА 

РУСЕ 2017г.- 1място 

1. Даниел Валентинов Видинов 

2. Габриеле Йорданов Ламбев 

3. Кристиян Димитров Хитов 

4. Калоян Йорданов 

5. Кристиан Мартин Пасев 

6. Велислав Николов Крумов 

7. Стивън Светлинов Маринов 

8. Ерай Ерханов Неждетов 

9. Диян Радков  Тодоров 

 

През 2015 г. възпитаниците на ОУ „Тома 

Кърджиев“ – гр. Русе се класират отборно на 

трето място в леката атлетика. 

През 2016 г. момчетата ни са втори в турнира за 

купата на ФК „Дунав“. През същата година 

момчетата от 5-7 клас печелят второ място на 

Общинското първенство по волейбол. През 

същата 2016 г. вдигаме купата „Ruse Volley Cup“ 

по плажен волейбол. 

През 2017 г. момчетата от 5-7 клас се класират 

трети в Общинското първенство по волейбол. В 

турнира по футбол същата година на ДФК 

„Дракончета“ сме четвърти. Пак през 2017 г. 

момчетата ни печелят първото място в Детската 

футзал фиеста. 

През 2018г. момчетата ни от 5-7 клас завоюват 

първото място на Общинското първенство по 

тенис на маса. 

През 2019г. момчетата от 5-7 клас стават втори в 

Междуучилищния турнир „Футзал“. Втори са и в 

Общинското първенство по волейбол. Същата 

година грабваме безапелационно първото място в 

Турнира „Децата на Русе“ по плажен футбол. 

Категорично първо място отстояваме в 

Областното първенство по тенис на маса. 

Момчетата ни от 5-7 клас се класираме второ 

място в Общинското първенство по баскетбол. 

През 2020г. в Общинското първенство по 

волейбол момчетата от 5-7 клас заслужено се 

качват на стълбицата за първото място. 

 

 

 

СНИМКИ ОТ СПОРТНИТЕ УСПЕХИ 

НА КЪРДЖИЕВЦИ  

 

 

 

 

 

Купи, спечелени в периода от 2016г. до 2020г. 

 

 

 

 

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА 

КЪРДЖИЕВЦИ  

Клуб "Английски - учи 

и преоткривай себе си" – 6 клас 

През 2017-1018 година г-жа Анелия Иванова, 

преподавател по английски език в 

прогимназиален етап, ръководи клуба по 

интереси „Английски език – учи и 

преоткривай себе си!“ в рамките на проекта на 

МОН „Твоят час“, като се вмести в 70 учебни 

часа. Целите на клуба бяха темите и дейностите 

по тях да са в пълно съответствие с учебната 

програма; да се подобрят продуктивните 

уменията на учениците; да се усъвършенстват 

презентационните умения на възпитаниците ни; 

да се развият уменията за работа в екип; 

дейностите да отговорят на творческите 

търсения на децата. Групата, която се 

сформира, беше сборна група от 21 ученици от 

два шести класа, но за двете представителни 

изяви в рамките на клуба (по повод Коледа и 

Деня на Земята) бяха привлечени и няколко 

деца от пети и седми клас изцяло по тяхно 

желание.  

Най-важната като послание стъпка и като 

залог за успеха на коледната драматизация 

на английски език беше дискутирането с 

учениците на празника Коледа и мястото и 

значението му както в християнската традиция, 

така и в бита и вярванията на българите в 

миналото. По отношението на коледарите на 

децата бе разяснено, че водачът им непременно 

трябвало да е семеен мъж, който да има поне 

едно дете, т.е. да е доказал силата си. 

Коледуването се свързвало със съзряването на 

мъжа, с мъжката сила. За да бъде приет в 

коледарската дружина, всеки младеж трябвало 

сам да избере дряновото дървото, от което само 

с един удар на брадвата да отсече клон, който да 

обели, да издялка и да си направи собствен кол, 

който трябвало да е с неговия бой /ръст/. 

Коледарите трябвало да са много прецизни в 

изпълнението на песните и мандите 

/благословиите/, защото българите по онова 

време вярвали неизменно в силата на словото, в 

наричането. Удрянето на коловете в земята, 

придружено от хоровото „Да бъде!“, се 

свързвало със засяването на земята и с 

очакването тя да е плодородна. Стопанката на 

дома нанизвала краваи на коледарските колове, 

за да се народи много челяд в дома на 

стопанина. По отношение  на месенето на хляба 

на децата се обясни, че за българите в миналото 

това е било свещенодействие, че по време на 

месенето се извършвали редица обреди, 

наричания. Към месенето се е пристъпвало с 

чиста душа, чисти помисли, чисти дрехи и чисто 

/изкъпано/ тяло, в чист /изметен/ дом. Към 

хляба се подхождало като към живо същество, 

като по този начин се заявявал пиететът към 

него, предвид факта, че е бил основна храна на 

българите. По тази причина в Коледната пиеса 

децата месиха с истинско брашно и замесиха 

истинско тесто. Обсъди се с децата и мястото на 

метлата в дома като на пазителка от зли сили, 

поради което често жените оставяли метлата 

край главата на бебето си да го пази, докато те 

работели на нивата. Също се дискутираха 

отношенията в семейството и рода – как хлябът 

винаги се разчупвал от най-възрастния мъж в 

семейството, как винаги на масата сядало 

цялото семейство да се храни, подредено по 

старшинство, как младите трябвало да се 

вслушват в думата и волята на възрастните като 

извор на опит и мъдрост, как човек не бивало да 

се отрича от семейството, от рода си, от корена 



ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ                                                             АПРИЛ 2021 
 

 

СТРАНИЦА 14 

Продължение от стр. 13 

си и направел ли го, на човека се гледало като на 

родоотстъпник, извършил смъртен грях, срам за 

семейството си . Заедно с децата бе направен 

изводът, че не случайно основните опори за 

оцеляването на българите по време на робство са 

били семейството, родът, вярата, езикът. Обсъден 

бе  също фактът, че в миналото единственият 

начин младежите и девойките да общуват бил на 

хорото, на мегдана, на чешмата, че от съществено 

значение бил езикът на тялото при ухажването 

помежду им. В тази връзка дискутирахме и 

качествата у девойките, които се ценели от 

младежите в миналото - ранобудност, 

работливост, свенливост, ръкоделие, кръшност на 

хорото, почит към възрастните, както и 

качествата у младежите, ценени от девойките – 

трудолюбие, смелост, мъжество, издръжливост, 

отдаденост на семейството и рода, благост. 

Обсъдихме и символиката на белия цвят като 

основно присъстващ в наричанията в пиесата, 

като го свързахме с чистота и с доброто. 

Участието в дискусии помогна на учениците да 

преживеят ценностите, които искахме да усвоят. 

Дискусиите ги учеха как да приложат тези 

реалности в техния живот. Дискусиите и кратките 

изложения помогнаха на учениците да изразят 

чувствата си, да открият важни принципи и да 

решат как да приложат тези принципи в 

собствения си живот. Ако групата е голяма, както 

в случая, не е нужно всеки ученик да отговаря на 

всеки въпрос. Учениците се учат от онези, които 

споделят, дори само двама или трима да са 

отговорили на всички въпроси. От изключителна 

важност е мотивацията при учениците. Поради 

което предстоящата драматизация бе описана 

като една уникална възможност за всеки един от 

тях (в това число и преподавателя) да развие 

своите способности, да открие в себе си 

неподозирани дори заложби и умения. Направена 

бе препратка и към името на клуба „Английски – 

учи и преоткривай себе си“. На децата бе 

обяснено, че именно на техния клуб се пада 

огромната чест да организира и представи тази 

сценка по повод отбелязването на един от най-

почитаните християнски празници – Коледа. Те 

бяха убедени, че ръководителят им вярва в тях, че 

ще се представят отлично. С тях бе споделено, че 

училището има нужда от изпълнители, 

художници, организатори, танцьори и т.н. От този 

момент нататък децата станаха някак по-

щастливи, по-уверени, по-отдадени, за тях 

ръководителят им се превърна в техния ментор. 

Той им предоставяше избори, а те поемаха 

отговорност за своите действия, започнаха да 

мислят през рамката и лимитите на своите 

решения. 

По отношение на втората изява по повод Деня 

на Земята. Тя протече под мотото „Ние не сме 

наследили Земята от нашите предци – взели 

сме я назаем от децата си!“. Изявата включи 

осем мултимедийни презентации, които 

учениците представиха в групи по трима. След 

четвъртата презентация последва изпълнение от 

няколко деца на песента „Save the Planet“, докато 

в ритъма й група ученици танцуваха по 

предварително отработена хореография и в 

костюми. След това учениците в групи по трима 

представиха още четири презентации. След 

последната, осма презентация няколко деца 

изпълниха песента „Our Planet Needs a Friend“, 

като в същото време група ученици танцуваха в 

сценични костюми, следвайки предварително 

създадената за целта хореография. Изявата 

завърши с ревю на боклуджийски костюми, които 

учениците изработиха сами специално за 

събитието от найлонови торбички за пазаруване, 

торби за смет, кенчета, пластмасови бутилки, 

компакт дискове и т.н. 

 

Ревюто беше на фона на видеоклипа към 

песента на краля на поп музиката Майкъл 

Джексън “Earth Song”, като в края на шоуто 

всички участници се събраха заедно на 

сцената, хванаха се за ръце, вдигнаха ги нагоре 

и заедно запяха припева на песента, 

поклащайки се в ритъм. 

По отношение на танците за хореографията 

помагаха деца от клуба, за които 

предварително се знаеше, че участват в 

танцови формации и тренират акробатика. При 

разработването на хореографията бе важно тя 

да има смисъл, да носи послание, а не да 

представлява просто комбинация от движения 

и атракция. Така например единият танц към 

песента „Our Planet Needs a Friend“ по повод 

изявата за Деня на Земята бе наречен 

„Излюпването“. Не случайно едното дете в 

началото беше клекнало като малко пиленце 

под двата плаща, които други две деца движеха 

вълнообразно нагоре и надолу, сложили маски 

от пера. Едното дете беше момче и се 

свързваше с мъжкото начало, а другото беше 

момиче – женското начало. Посредством 

„Излюпването“ се направи препратка към 

новия живот, към надеждата, че за Земята все 

още има шанс да оцелее. Посланието беше 

всеки от нас да стане приятел на Земята, като 

даде своя малък принос, своя миниатюрен дан, 

тъй като именно малките неща правят 

големите разлики. Другият танц към песента 

“Save the Planet” по повод изявата за Деня на 

Земята бе наречен „Шинета“, като препратката 

чрез тези „завъртания“ в танците беше към 

факта, че Земята е жив организъм, който също 

има своите фази на живот, своите жизнени 

цикли, но за да го спасим, трябва да запазим 

финия баланс в кръговрата в природата, да 

бдим над крехкото равновесие. Не случайно 

втората група момичета започваха шинетата 

си, малко преди първата да завърши своите, 

прилични на съвършен механизъм, къкъвто е и 

животът на Земята, като посланието беше 

приемствеността между поколенията, че ние 

възрастните с личния си пример трябва да 

учим поколенията на пиетет към Живота и 

природните закони.      
Основавайки се на пазарния принцип 

„Търсенето определя предлагането“, 

предвид повишения интерес на учениците от 

прогимназиален етап, които не бяха участници 

в клуба по английски език, към предстоящата 

представителна изява, към репетициите, към 

повода, по който се организирахме (Денят на 

Земята) и поради зачестяващите питанията от 

тяхна страна не може ли и те по някакъв начин 

да участват в събитието, се реши да се включат 

няколко деца извън клуба. Задачата беше да 

нарисуват картина, изобразяваща екологични 

проблеми, да измислят какво послание биха 

отправили към аудиторията на този ден и да 

запишат видео, в което представят картината 

си, обръщайки се към публиката. По този 

начин основната цел на изявата започна да се 

реализира още преди същинското й поставяне, 

а именно да въвлече в каузата възможно най-

много хора, които са осъзнали, че ние сме част 

от планетата Земя, че е важно всеки от нас да 

подхожда отговорно по отношение на 

екологичното равновесие, давайки си сметка за 

значимостта на своя мъничък принос. Децата 

видяха смисъла на това, да участват в каузи, 

отговорността на това, да бъдеш вдъхновение 

за другите в техния път до достигане на 

заветното прозрение, станаха свидетели на 

това, как ефектът се усилва с въвличането на 

още и още съмишленици. 

 

 

Снимки от представителна изява 1 - Коледна 

драматизация на английски език 

 

 

 

Снимки от представителна изява 2 - Денят на 

Земята 
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Клуб по интереси по български език – 

2а клас с ръководител г-жа Антоанета Денева 

В рамките на клуба по интереси по български 

език 2а клас с класен ръководител и ръководител 

на клуба г-жа Антоанета Денева на 23 април тази 

година отбелязаха Международния ден на 

книгата и авторското право. Учениците 

представяха ръчно изработени книги, участваха в 

състезание по четене и бяха предизвикани да 

отговарят на въпроса "Защо обичам да чета?" 

 

Снимки от Международния ден на книгата и 

авторското право 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Клуб по „Дигитални компетентности 

 5-6 клас“ 

През учебната 2019/2020 година учениците от 

5-ти и 6-ти клас участваха в клуб по „Дигитални 

компетентности“ към проекта „Образование за 

утрешния ден“ с ръководител г-жа Здравинка 

Ранделова. 

Учениците научиха какво е „облачно 

пространство“, как се работи с виртуална 

класна стая и споделени документи. Активно 

изучаваха и изследваха всички възможности на 

Google classroom, Google disk и други 

приложения, които са достъпни на всеки един 

регистриран профил в Google. Тези знания и 

умения, които придобиха, им бяха от голяма 

полза при преминаването към обучение в 

електронна среда от разстояние. Заедно 

работиха в екип с помощта на споделена връзка 

и разработиха училищен вестник, брошури, 

календар и др.  

Снимки на изработени от учениците 

задания: 

Селин Михайлова от 7б клас изработи рекламна 

брошура за магазин 

 

Учениците създадоха лого на училищен 

вестник, с помощта на няколко програми за 

графична обработка, след което създадоха 

вестник на училището с актуалните събития и 

дейности с помощта на Google documents. 

 

Изработиха рекламна брошура на училището. 
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Картичка по случай 24 май – Ден на славянската 

писменост и култура. 

 

Клуб по „Дигитални компетентности“ – 

3 клас 

Учениците от третите класове, участвали по 

проект „Образование за утрешния ден“ откриха 

необятните възможности на компютъра. С лекота 

изработиха Поздравителен осмомартенски адрес 

и Годишен календар. 

 

 

 

 

 

 

 

Последните 3 години г-н Веселин Кръстев 

води Клуб "ВОЛЕЙБОЛ " и Клуб "ФУТБОЛ " 

с групи 5-7 клас по проект, където 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез 

процедура за директно предоставяне на 

„Подкрепа за успех“ по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

( ОП НОИР ) 2014-2020 г., като настоящата 

учебна година клубът му е само по футбол. 

 

 

 

Снимки от междуучилищни турнири с 

несъстезателен характер, организирани от г-н 

Веселин Кръстев, старши преподавател по 

ФВС при ОУ "Тома Кърджиев" - гр. Русе, 

между учебни заведения на територията на 

град Русе, сформирали спортни клубове по 

линия на проекта на МОН "Подкрепа за успех". 

Г-жа Нели Илиева, старши преподавател по 

математика, вече трета учебна година води 

клуб за преодоляване на затрудненията по 

математика на сборни групи от 7 клас в 

рамките на "Подкрепа за успех". Целта е 

достойно представяне на учениците на НВО 7 

клас, като резултатите сочат категорично 

изпълнение на поставената цел. 

Г-жа Анелия Баева, преподавател по български 

език и литература, също трета учебна година 

води клуб за преодоляване на затрудненията по 

български език и литература на сборни групи 

от 7 клас в рамките на "Подкрепа за успех". 

Целта е отново е успешно представяне на 

учениците на НВО 7 клас, като резултатите 

също са безапелационни. 

Г-жа Милена Георгиева през учебната 2018-

2019 година ръководи клуб по интереси  

„Магията на народното творчество“ на група 

от 14 деца от 3 клас. 

 

 

 

 

 

А г-жа Снежана Иванова през същата учебна 

година води клуба по интереси „Вълшебството 

на българския фолклор“ също с група 

третокласници. През месец май 2019 двата 

клуба направиха съвместна представителна 

изява в аулата на училището пред родители, 

ученици, учители и Ръководството на 

училището. Темата на изявата бе народните 

празници и обичаи, като акцент беше 

пресъздаване на обичая Ладуване. По време на 

изявата децата от първия клуб презентираха 

народни носии от шест фолклорни области на 

България, любезно предоставени от читалище 

„Захари Стоянов“, което се намира в съседство 

на нашето училище и с което работим 

изключително ефективно, в пълноценна 

комуникация и сътрудничество. Всяко от 

децата представи кратка информация за 

празниците Йордановден, Ивановден, 

Коледуване и Сурваки. Вторият клуб пък 

представи хумористични народни песни.   

 

 

ТЪРЖЕСТВАТА НА КЪРДЖИЕВЦИ  

На 28 февруари 2019 година г-жа Антоанета 

Денева организира открит урок по родолюбие 

под надслов „Аз обичам България”, с който 

децата от 4a клас ни напомниха по-често да се 

гордеем с произхода и историята си! Разказаха 

ни дългото и славно минало на България.  
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В края на 2017 година учениците с класен 

ръководител г-жа Антоанета Денева 

пресъздадоха част от традициите за Бъдни вечер 

и Коледа, разказаха за вярата, добротата и 

надеждата, с които ни изпълват тези празници. 

 

 

 

На 26 март 2019 година г-жа Снежина Христова 

организира тържество в училищната аула „Вече 

сме грамотни!“ в присъствието на Ръководството 

на Училището, учeници и родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 март 2019 година „Ние вече сме 

грамотни” - празник на буквите - подари 

класният ръководител Милена Иванова на 

ученици, Ръководство и родители в аулата на 

„Тома Кърджиев“.  

 

 

 

 

 

На 28 март 2019 година „Празник на буквите“ 

проведе класният ръководител Илияна 

Емануилова в аулата на школото ни пред 

публика от родители, учители и Ръководство. 
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Пролетен концерт на 3а клас, организиран от 

Г-жа Снежина Христова. 

 

Г-жа Снежина Христова, старши начален учител в 

ОУ “Тома Кърджиев”, бе удостоена със статуетка 

и награда в конкурса “Посланик на свободния дух 

в моето училище” - 2020 г., организиран от 

фондация “Русе - град на свободния дух”. Тя бе 

номинирана от свои ученици. И родители, и 

учители, и ръководство се гордеем, че имаме 

истински народен будител сред нас! 

 

 

 

КАУЗИТЕ НА КЪРДЖИЕВЦИ  

Гордо можем да заявим, че Кърджиевци 

участват в редица благотворителни каузи. 

На 15 април тази година учениците от ОУ "Тома 

Кърджиев" предадоха събраните капачки за 

инициативата "Капачки за бъдеще" (за 

бебешки кувьози). Със събраното количество 

капачки децата доказаха, че заедно сме по-

силни, че доброто е живо, че е хубаво, когато то 

е в сърцата, но е още по-хубаво, когото е и в 

делата! Предаваме нататък! "Заразявайте" 

смело с добро! 

1б клас с класен ръководител  

г-жа Милена Георгиева 

 

2б клас учител ЦДО г-жа Елица Кънчева 

 

 

 

 

 

3б клас с класен ръководител 

г-жа Илияна Емануилова 

 

 

3в клас с класен ръководител 

г-жа Милена Иванова 

 

1а клас с класен ръководител 

г-жа Снежана Иванова 

 

4в клас с класен ръководител 

Г-жа Яница Христова 

 

7б клас с класен ръководител 

Г-жа Анелия Иванова 
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Продължение от стр. 18 

2а клас с класен ръководител 

г-жа Антоанета Денева 

 

 

В края на 2019 година възпитаници на ОУ „Тома 

Кърджиев" в Русе изработиха сами коледни 
сувенири и организираха благотворителен базар в 

подкрепа на децата от кампанията „Българската 

Коледа" - благотворителна инициатива под 

патронажа на президента на Република България. 
Деца, родители и учители дадоха урок по 

добротворство. Да дариш, означава да проявиш 

гражданска позиция, да подариш бъдеще, надежда, 
доброта, шанс за живот. Всеки един от нас може да 

промени света с човечност, щедрост и 

великодушие. Ръководството на ОУ „Тома 
Кърджиев" благодари на всички спонсори, които 

допринесоха Коледния базар да стане по- пъстър, 

богат и вкусен! Това са благодетелите от 

пекарните "Bread Station", "Златните рибки" и 
"Квас Ненкови", магазините "Original" и 

"Вълшебство", ресторантите Радилон, Империал, 

Интрига, механите Жорела и Чифлика, аптеки 
"Астра". В края на кампанията комисията към 

училището обяви събраната сума от близо 2000 

лева, която преведе по сметката на „Българската 

Коледа“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21 март 2019 година г-жа Милена Рубчева, преподавател по музика и класен ръководител на 
6а клас, и г-жа Антоанета Денева, класен ръководител на 2а клас, организираха пролетен концерт 

и урок по милосърдие и съпричастност по повод Световния ден на хората със Синдром на Даун 

в аулата на Училището, на който присъстваха ученици от начален и прогимназиален етап и 
техните родители, учители и Ръководството. Децата намериха и обуха възможно най-шарените 

чорапи, ярко оцветени чорапи, несъответстващи чорапи, дълги чорапи, къси чорапи, един чорап, 

дори три чорапа, в чест на трите хромозоми, обуха ги и танцуваха, пяха, свириха, рецитираха в 
знак на съпричастност към различността на връстниците си със Синдрома. 

 

И тази година учениците от 2а клас с класен ръководител г-жа Денева, както и учениците от 6а 

клас с класен ръководител г-жа Милена Рубчева се включиха в инициативата „Шарени чорапи 

- Аз приемам хората със Синдром на Даун", като направиха съвместно видео и рисунки. 
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Продължение от стр. 19 

Близо 400 лева дариха ученици от ОУ „Тома 

Кърджиев“ - гр. Русе в подкрепа на каузата за 

събиране на средства за изграждане на 

паметник на Васил Левски в Русе. Средствата се 

събраха между учениците, като всички те в замяна 

получиха удостоверение за дарението под формата 

на картичка със стилизирано изображение на 

Апостола на българската свобода Васил Левски. 

Председателят на инициативния комитет и 

народен представител от ПГ на Обединени 

патриоти Искрен Веселинов изрази своята 

благодарност за сърдечния жест към нашите 

ученици, които показаха своя патриотичен дух и 

устрем. 

 

 

Поздравления от 

читалище „Зора“ 

Аз съм Емилия Василева, 

председател на 

Възрожденско читалище 

„Зора - 1866“ Русе. Не 

случайно споменавам тази 

година. Това е годината на 

основаване на читалище 

„Зора“ в град Русе – едно от първите в страната. 

Днес имам удоволствието и привилегията да се 

обърна към Ръководството, педагогическия 

колектив и учениците на ОУ „Тома Кърджиев“ в 

Русе. Уважаеми учители, ученици, скъпи 

приятели, приемете от нас, колектива на 

Възрожденско читалище „Зора - 1866“ Русе най-

сърдечни поздрави по случай Вашия празник – 55 

години от основаването на Вашето училище! 

Ние сме съпричастни и споделяме радостта от този 

Ваш празник, защото Тома Кърджиев е личност, 

кръвно свързана с дейността на читалище „Зора“. 

Това е читалището, в което започва 

революционния си път големият наш писател 

Захари Стоянов. Началото на този му път намира 

богато отражение в най-българската книга, 

написана от него, – Записки по българските 

въстания. С този знаменателен факт ние се гордеем 

като русенци, защото сме продължители на 

славните традиции на читалищното дело в 

България. Тома Кърджиев е един от основателите 

на читалище „Зора“ в Русе, което става 

 

място за организирането на революционния 

комитет в Русе, а оттам и на цялостното 

революционно движение в България. Тази 

революционно-будителска дейност е част от 

ярките факти в историята на Читалището. Тома 

Кърджиев взема участие не само в раждането на 

революционно движение по време на 

Възраждането, но и в една от първите 

просветителски дейности в създаденото 

читалище. Той е един от участниците в първите 

театрални постановки, председател е и на 

Певческото дружество, участник и лектор в 

редица беседи по проблемите на просветата, 

образованието и революционизирането на 

народа. Въобще, той е една дейна личност в 

културно-просветната дейност на читалището. 

След Освобождението той полага много усилия 

за възстановяване на дейността му, като за 

известно време е и негов председател. Така 

Тома Кърджиев записва името си не само като 

революционер, но и като ярък будител, 

участник в създаване и учредяване на дейно 

място за просвета и революционно дело в 

България. Ето тези факти от биографията на 

Тома Кърджиев ни карат да бъдем съпричастни 

към Вашия празник, защото Вашето училище 

носи името на една от личностите, вградила 

активната си дейност в раждането на читалище 

„Зора“ и не напразно от години то носи 

наименованието си – Възрожденско читалище 

„Зора“. Нека да Ви е честит празникът, скъпи 

приятели! Желаем Ви здраве, нови успехи във 

Вашата педагогическа и образователна дейност 

и нека делото на Вашия патрон Тома Кърджиев 

бъде за Вас винаги пример за обществено и 

гражданско служене, за предана любов към 

България, за родолюбие и преклонение пред 

просветата и културата. На добър час! 

За знамето на Червеноводската чета ни 

разказва Д-р Веселина Антонова 

 През 1875 г. Българският централен 

революционен комитет в Букурещ решава през 

септември да обяви въстание и да отхвърли 

чуждото османско господство. Важна роля в 

подготовката на въстанието има Русенският 

революционен комитет. Взема се решение да се 

сформира чета в с. Червена вода, към която да 

се присъединят въстаници от града и околни 

селища. Тогава за с. Червена вода заминава 

Тома Кърджиев, един от основателите на 

комитета, който не само ограмотява селските 

деца, но и агитира техните родители да се 

включат в предстоящото въстание. 

В дома на Баба Тонка дъщеря й Петрана 

и Тодор Чунчулов шият знамето на четата. 

Никола Обретенов уточнява, че Чунчулов, 

който по занаят е сърмаджия, “работеше 

сърмата, а сестра ми Петрана коприната”… 

От лъва клише не е правено, а е 

префотографиран от голям оригинален 

портрет”. Според сведенията на самата 

Петрана тя ушила знамето, като извезала на 

него „разярения лъв” и надписа „Свобода или 

смърт” с копринени конци, а сърмената 

обшивка на гривата направил Тодор Чунчулов. 

Изображението на лъва подготвил даровитият 

самоук художник Никола Сакелариев, член на 

революционния комитет, като използвал за 

целта изображението на лъвче върху „цигарено 

тефтерче”. Изрязал от хартия „образеца”, 

прилепили го на съответното място върху плата 

и с копринени жълти конци Петрана го 

извезала. Велко Абаджиев, един от четниците,  

разказва, че „…знамето от атлазен плат , 

дълго около два метра, обшито със златна 

сърма така: от едната страна разярен 

коронован лъв, изправен на задните си крака, 

над него надпис „Свобода или смърт”, под него  

   

1875 г.; от другата страна „Каран” 

(комитетското име на селото)…”.  

            Знамето е осветено на 17 септември в 

църквата на с. Червена вода от двамата местни 

свещеници – поп Стоян и поп Кръстю. В 

последствие знамето е укрито и в края на 

декември 1875 г. пренесено в Гюргево. Опасната 

тайна мисия е възложена на младата талантлива 

актриса и куриерка Величка Иванова, сестра на 

един от основателите на Русенския 

революционен комитет Ради Иванов. Тя увива 

знамето около тялото си, облича дебело зимно 

палто и спокойно преминава през граничната 

проверка и го предава на Никола Обретенов.  

 След неуспеха на Старозагорското 

въстание и Червеноводската чета младите 

революционери се събират в Гюргево. Основават 

Гюргевски революционен комитет и подготвят 

Априлското въстание. За Сливенско тръгва най-

малкият син на Баба Тонка Георги Обретенов, а 

сестра му Петрана ушива и за неговата чета 

знаме. 

         През май е организирана и Ботевата чета, 

която завладява кораба „Радецки“. Тогава 

Никола Обретенов  предава на войводата Хр. 

Ботев запазеното знаме на Червеноводската чета. 

„… Аз извадих знамето от бохчичката си и го 

подадох на Ботьова – спомня си Обретенов. Той 

остана възхитен от него. Капитанът даде 

заповед на матросите да донесат един прът от 

ония, с които мереха водата, и с няколко гвоздеи 

да приковат на него плата. Подадох знамето 

развято на Ботьова. Той извика Никола Куруто, 

предаде му знамето и му каза: „Предавам ти 

това знаме, целуни го веднъж и дръж го тъй, 

щтото да умреш с него – и неприятелят да не 

може да го вземе от ръцете ти!” 

С това знаме се водят сраженията при 

Милин камък, Камарата и Йолковица. След 

гибелта на Никола Симов в сражение при Милин 

камък войводата предава знамето в ръцете на 

Димитър Стефанов – Казака от Сливен. На 20 

май в сблъсъка на възвишението Камарата 

знаменосецът е все още до Ботев. Когато боят 

стихва, войводата нарежда знамето да се откове 

от дръжката и Казака да го запаше на кръста си. 

След боя при Рашов дол следите на знамето се 

губят. Най-вероятно е било закопано в земята, за 

да не попадне в ръцете на османските 

завоеватели. Не е известна съдбата и другото 

„Сливенското знаме“. 

  Никола Обретенов грижливо е 

съхранил в архива си рисунката на лъва с 

короната, направена от Никола Сакелариев, 

който умира на заточение. И благодарение  на 

описанието на Никола Обретенов и Велко 

Абаджиев днес може да се направи възстановка 

на знамето, ушито от Петрана Обретенова. 

ОУ „Тома Кърджиев“ има уникалния 

шанс да пресъздаде точно копие на знамето, 

развявано от Червеноводската и Ботевата чета и 

да се гордее с името на своя патрон - 

революционера Тома Кърджиев. 

Д-р Веселина Антонова 

(доктор по нова история автор 

на: "Потомците на Баба Тонка и 

народният съд", "Баба Тонка 

Обретенова -  портрет в сепия"; 

"Възрожденското читалище 

"Зора", "Пожелай свободата. 

Книга за Ангел Кънчев", 

"Неизвестни документи за живота на Левски 

(1867 - 1870)", съставител на документални 

сборници, автор на сценарии на документални 

филми.) 
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Продължение от стр. 20 

Рисунката на лъва, направена от Никола 

Сакелариев, който използва за целта 

изображението на лъвче върху „цигарено 

тефтерче”, изрязва от хартия „образеца”, по който 

Петрана извезва с копринени жълти конци  лъва от 

знамето на Червеноводската чета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знамето на Училището, ушито през 1966 година от 

наши ученички от 6 и 7 клас под ръководството на 

г-жа Енчева, учител по трудово обучение в 

школото ни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНЛАЙН КОНЦЕРТИТЕ НА 

КЪРДЖИЕВЦИ  

В навечерието на 24 май - Ден на славянската 

писменост и култура - учениците от 

миналогодишния 6 б клас - Велизара Стоянова, 

Преслав Петров и Соня Трифонова 

поздравявиха с тематичен видео рецитал 

ученици, техните родители, учители и 

Ръководството на школото ни. 

 

"Тежката година се изтъркули изведнъж, 

спомени красиви държат ни сякаш в тъч!" Под 

това мото премина видео концертът на 

миналогодишния 5а клас с класен ръководител 

г-жа Милена Рубчева в условията на 

продължителна изолация. 

 

Да разлистваш книга, да изпитваш 

необходимост да вдишаш мириса на хартия, да 

направиш "гимнастика на ума". Една поставена 

задача за прочетена и презентирана книга, 

успява да скъси социалната изолация между 

децата от миналогодишния 5а клас. "Минерва и 

приятели", "Еми разговаря с животните", 

"Омагьосаният замък", "Топ мистериите на 

света" са малка част от книгите, които 

учениците избраха да прочетат и да разкажат 

един на друг онлайн. И така Словото стигна до 

всички. 

 

Г- н Юлиян Илиев - Директор на нашето 

училище  на приема при президента на 24 май 

2019 година 

 
 

 
 

ФОАЙЕТАТА НА КЪРДЖИЕВЦИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100022060715598&attachment_id=186632663292969&message_id=mid.%24cAABa-FS4BHl_RAigFV5EsNGkRHwW
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100022060715598&attachment_id=186632663292969&message_id=mid.%24cAABa-FS4BHl_RAigFV5EsNGkRHwW
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100022060715598&attachment_id=212940467262310&message_id=mid.%24cAABa-FS4BHl_RAigFV5EsNGkRHwW
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100022060715598&attachment_id=212940467262310&message_id=mid.%24cAABa-FS4BHl_RAigFV5EsNGkRHwW
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 УЧЕЙКИ, КЪРДЖИЕВЦИ ТВОРЯТ И В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ  

Онлайн изложба на учениците от 5, 6, 7 клас 

с преподавател г-жа Юлия Пенкова 
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СТРАНИЦА 23 

По време на дистанционното обучение, 

учениците от 5а и 5б клас създадоха красиви 

рисунки в часовете по Информационни 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти на учениците от прогимназиален етап по 

английски език, по повод „Деня на Земята“. 
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СТРАНИЦА 24 

Поклон 

Химн на ОУ „Тома Кърджиев“ 

 

Роден през дни на робство и тъма 

във малко търновско селце, 

милял за своята Родина, бащина земя 

Тома Кърджиев се зове. 

 

Със буден ум и благ характер 

покорявал той души, сърца. 

От учител в село край града 

в четник русенски превърнал се в борба за свобода. 

 

Живял във време на война, 

участвал в битки не една. 

Със свойта смелост, плам и жарка красота   

видял Освобождението на България. 

 

Припев:  

Учителю, будителю, комита, не рая,  

по стъпките ти славните вървиме ний сега. 

Гордеем се школото ни, че твойто име носи. 

Наследници достойни да сме от Бога просим. 

 

Животът кратък бе за този млад герой, 

но помним ний с отворено сърце 

делата на великолепните смели мъже. 

С поклон, учителю, почитаме те. 

 

Думите са тъй красиви.  

Не са достатъчни обаче те сега. 

Своята възхита и възхвала как да изразя 

към примера ти, жертвата ти, любовта? 

 

Само моля се на Бога да живея ей така, 

че завета ти да следвам, озарен от светлина, 

на децата си предавам жаждата за свобода, 

идеала ти свещен и неугасващ даже и отвъд смъртта. 
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