
За кратко време Езико-
ва гимназия „Б. Брехт“ се 
утвърждава като най-прес-
тижното учебно заведение 
в Пазарджик и региона, 
защото от създаването Ӝ до 
днес тук работят квалифици-
рани учители и амбициозни 
ученици. Вълнуващи са фак-
тите и събитията от живо-
та на интелектуалната ни 
общност, завидни са пости-
женията ни за краткия 40-
годишен път, защото всички 
ние – работещите и учещите 
тук – не сме неутрални към 
учебния процес, промените 
в системата на образовани-
ето и актуалните житейски 
потребности. Аналогично на 
човешкия живот 40 години 
са зрелостта и силата на 
личността, способна да се 
ангажира със значими дела. 
Така и в нашето развитие 
юбилеят, който отбелязва-
ме тази 2010 г., е време на 
разцвет, здрави традиции и 

новости в образоването на 
младите хора и в изграж-
дането им като завършени 
личности. Най-малко четири 
са световете в уникалната 
ни културна общност – Пат-
ронът, Учителите, Учениците, 
Родителите, и те са обеди-
нили усилията си от общата 
цел – петте гимназиални 
години да бъдат учене като 
състезание за отлични успе-
хи, гражданска активност 
като принос за обществото, 
но и незабравими мигове за 
сърцето.

Началото е септември 
1970 г., когато със заповед 
на МНП към Втора политех-
ническа гимназия „К. Велич-
ков“, Пазарджик, са открити 
две паралелки с изучаване 
на немски език. Първите 
преподаватели – Спаска 
Янчева, Нина Гагова, Светла 
Иванова, Пенка Добрева 
– работят с ентусиазъм. При-
ети са 56 ученици с изпити 

по български език и мате-
матика. Следващата година 
се оформя самостоятелната 
гимназия с преподаване 
на немски език в сградата 
на училище „Отец Паисий“. 
Учебната 1976/77 започва 
с много напрежение и ра-
дост – 15 септември 1976 е 
първият учебен ден в новата 
просторна сграда. По стар 
бъгарски обичай Здравка 
Величкова плисва менчето 
с вода и пожелава на всички 
здраве и успехи занапред. 
Уникална е украсата във 
фоайетата на новата сграда. 
Авторите на проектите са 
заслужилите художници 
Йоан Левиев и Христо Сте-
фанов, архитект Георги Ди-
мов, художникът Фереджа-
нов от София. Интериорът е 
реализиран от Комбината за 
декоративно-монументални 
изкуства град Пловдив. 
Тържественото откриване 
на новия ни дом става на 

Имам честта да ви поз-
дравя по случай честване-
то на четвъртото десетиле-
тие на Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“. 

Това е първото чуж-
доезиково училище в Па-
зарджик и то има важна 
част в живота на всеки, 
който учи или работи в 
него. Още с основаването 
си като Немска гимназия, 
а и след въвеждането на 
обучението по английски 
и френски език тя допри-
нася за обогатяването на 
облика на Пазарджик, 
превръща се в културен 
мост към достиженията 
на най-напредналите за-
падноевропейски страни, 
преплита най-доброто от 
традициите в българското 
училище със спецификата 
на чуждия опит, с модер-
ните тенденции в европей-
ското образование. Ето 
защо юбилеят на Езикова 
гимназия „Бертолт Брехт“ 
през 2010 година има 
значението на обществен 
успех.

Радвам се, че всички 
ние, учителите, можем 

да споделяме общите си 
усилия за напредък във 
време на нестихващи про-
мени. Това прави работата 
ни по-трудна и напрегната, 
по-отговорна, но прида-
ва още по-голям смисъл 
на учителския труд – да 
обучаваме и възпитаваме 
млади хора, разгръщайки 
техния потенциал в посо-
ката на успеха, доприна-
сяйки за израстването им 
като достойни българи и 
граждани на света.  

Неведнъж учениците 
на Езикова гимназия „Бер-
толт Брехт” са доказвали, 
че са сред най-добрите 
в страната, печелейки 
награди в областите на 
науката, на спорта, на 
изкуството, показвайки 
отлични резултати на 
държавните зрелостни из-
пити. Почти всички, които 
се обучават в това учили-
ще, мислят за него като за 
верен житейски компас, 
като за мощен трамплин 
към родните и световните 
университети. Така е било 
през всичките 40 години 
на съществуването на Гим-

назията до днес, така и ще 
бъде занапред. 

Достойните личности, 
които са завършили на-
шето училище, са пример 
за ученолюбие, морал и 
просперитет в нашия град, 
в България и в чужбина. 
Всички те споделят, че 
Езикова гимназия „Бер-
толт Брехт“ е светла част 
от тяхната биография, 
което ни радва и вдъхно-
вява да продължим своя 
път по-нататък уверено и 
сплотени в желанието си 
за добро бъдеще.

Пожелавам на всички, 
които са свързани с Ези-
ковата гимназия, високи 
успехи, смели мечти и 
добро здраве, за да сме 
щастливи, когато ги реа-
лизираме!

Ненка Стоянова, 
директор на ЕГ „Б. Брехт“

ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧИТЕЛИТЕ, 
УЧЕНИЦИТЕ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ В ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“

„ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ НЕУТРАЛЕН“
Бертолт Брехт

40 ГОДИНИ ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“ –
ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ, ПРОМЕНИ И УСПЕХИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ, 

30 март 1977 г. в присъстви-
ето на много гости от София 
и Германия. Обзаведени са 
кабинети по физика, химия, 
биология, история, музика, 
впоследствие се създават 
кабинети по всички предме-
ти. Със заповед на Президи-
ума на Народното събрание 

училището приема името на 
световно известния драма-
тург и антифашист Бертолт 
Брехт. Интересът на хората 
от областта е голям. До 1982 
г. се приемат по 100 учени-
ци, а от 1983 г. по 150 – 4 
паралелки немски, 1-англий-
ски,1-френски език. През 

1985 г. гимназията вече 
наброява 33 паралелки и 
достига първа категория, 15 
учители са преминали през 
дългосрочна квалификация 
в ГДР, Франция, Англия, 
СССР, 7 от педагозите имат 
званието „Старши учител”.

/на стр. 2/

април 2010 г.



22 ЕГЕГюбилеен вестникюбилеен вестник

/от стр. 1/
Оформя се кабинет по интернационална дружба 

– „Б. Брехт“ , работят 21 кръжока и творчески групи. През 
1986 г. е създаден първият компютърен кабинет. През май 
1998 г. Езиковата гимназия е асоциирана към ЮНЕСКО. 
През годините са ръководили училището директорите 
Веса Стоименова, Цонка Кацарова, Лидия Лупова, Георги 
Спасов, Соня Стоянова, Лазар Кишов. Гимназията вече са 
завършили 34 випуска, общо 5104 зрелостници, от които 
повече от 90% вече имат висше образование. Много от 
тях са получили образованието си в Москва, Ленинград, 
Берлин, Лайпциг, Дрезден, Рощок, Пасау. Увеличава се 
броят на студентите и специализантите ни в САЩ, Англия, 
Китай, Франция. 

Днес ЕГ „Б. Брехт“ има 1009 ученици в 40-те си класа. 
Училището е под ръководството на г-жа Ненка Стоянова 
– специалист по математика и информатика, а помощник 
директори са г-жа Велка Недялкова и г-н Никола Иванов. 
Педагогическият колектив се състои от 72-ма преподава-
тели, от които 28 имат клас квалификация. В началото на 
всяка учебна година гимназията приема по 208 осмоклас-
ници, разпределени в осемте паралелки. След успешно 
класиране чрез изпити по БЕЛ и математика те постъпват 
в „подготвителен клас“, където интензивно изучават из-
брания чужд език. В края на първата година полагат изпит 
с външно оценяване, а от 9.клас започват да изучават 
втори чужд език, който може да бъде английски, немски, 
френски. Обучението трае до 12.клас, когато след пола-
гане на зрелостен изпит учениците получават дипломи 
за средно образование, с които кандидатстват във ВУЗ в 
страната и чужбина.

Освен по западен език тук е профилирано обучението 
по български език и литература, което позволява да 
формираме личности, владеещи комуникативно ориенти-
рани поведенчески модели за постигане на своите цели 
и целите на обществото. През 2008 г. за високи постиже-
ния в работата си получиха отличия две колежки – Фани 
Попова завоюва званието „Учител на годината“, а Бойка 
Лумбева – Почетното отличие „Неофит Рилски”, присъ-
дено от МОН. През 2009 г. Почетното отличие „Неофит 
Рилски“ получи и г-жа Фани Попова. Учителите от обеди-
нението са амбициозни и повишават своята квалификация 
− г-н Валентин Стоянов има I ПКС, г-жа Бойка Лумбева – II 
ПКС, колегите Фани Попова и Диана Стоева са придобили 
V ПКС. През 2008 г. нашите ученици се класираха сред 
първите 10 училища в България с отличен успех по БЕЛ 
на зрелостния изпит, същата година Анна Симитчиева за-
воюва 1 място на Националното състезание „Общуването 
на роден език“. Нашите ученици са амбициозни и отлично 
подготвени, затова често постигат първи места на об-
ластни и национални олимпиади. Петима са лауреатите 

ни на Национална олимпиада по БЕЛ – Светлана Гергова, 
Мария Зяпкова, Пламен Хаджийски, Виолета Парпулова, 
Елица Йовчева. Благодарение на уменията си да пишат 
оригинални есета и да печелят с тях първо място на наци-
онални конкурси почетното отличие Национална диплома 
завоюваха Пенка Тухчиева, Васил Дурев, Виолета Парпу-
лова, Елица Йовчева. През учебната 2008/2009 учителите 
Фани Попова и Бойка Лумбева работят по проекта на МОН 
„С грижа за всеки ученик“, в резултат на академичната 
подготовка на Национална олимпиада са класирани Соня 
Захариева, Радостина Велкушанова, Елица Йовчева и Ма-
рия Михова. Това носи вътрешна увереност на учителите, 
че усилията им не са останали незабелязани. Творческият 
подход на преподавателите и постиженията на финалис-
тите ни донесоха на училището финансови средства, чрез 
които проектът се разрасна с нови групи през настоящата 
година. Убедени, че учениковият талант трябва да се откри-
ва и развива с уважение и компетентна помощ, учителите 
по БЕЛ организират множество срещи с творци и изсле-
дователи на изкуството, празнични концерти за Деня на 
просветата, подреждат изложби, издават литературни 
сборници. Тук започват изявите си младите ни поети На-
дежда Радулова, Николай Спасов, Златина Несторова, Гер-
гана Милева, Преслава Кондратова, Мария Грозданова.

От началото на учебната 1999/2000 г. ЕГ „Б. Брехт“ е 
една от малкото езикови гимназии в страната, които са 
определени като училища, имащи право да подготвят за 
немска езикова диплома (DSD). Издържалите изпита 
получават сертификат, който позволява кандидатстване 
във ВУЗ в Германия, Австрия, Швейцария без полагане 
на други изпити. Писмените работи се проверяват в Гер-
мания, а на устния изпит участва специалист от Немското 
посолство. За 10 години тук са получили немска диплома 
480 ученици, като най-високи резултати са постигнали 
Стела Ничева, Владислава Дъбова, Вера Юсева, Георги 
Мавров, Ани Симитчиева, Христо Тодоров, Яна Господи-
нова, Методи Пачев. Всички учители по немски език имат 
краткосрочни или дългосрочни квалификации в Германия, 
в Центъра за обучение на преподаватели и в Немското 
посолство. Колегите  Христина Секулова, Пенка Иванова 
са преподавали в Германия в рамките на програми на 
Службата за академичен обмен, а носители на втори клас 
квалификация са  Богдана Гацева и Христина Секулова. 
Заедно с нас тук са работили немските колеги Ана Мец, 
Рита Бутие, Биргит Клинерит, Мартин Мюлер, Том Фелоу. 
За стимулиране изучаването на немски език през 2008г. 
гимназията стана част от културния обмен Училища-

партньори по целия свят. „Етични решения на младите 
хора в Европа“ е част от едно двугодишно интензивно 
сътрудничество между училища от пет страни – България, 
Германия, Финландия, Естония, Турция, финансирани по 
програмата „Коменски“ на Европейската комисия. От 
българска страна участваха ученици от X-XII клас под 
ръководството на г-жа Велка Недялкова и г-жа Мария 
Хаджийкска. Проектът бе насочен към удовлетворяване 
на езиковите и социокултурните потребности на учени-
ците, насърчаване на междукултурния диалог. Всички ние 
развихме идеята за европейска идентичност и толерантен 
диалог с дълготрайно и осезаемо влияние върху ученици, 
учители и родители.

Гордеем се с престижната житейска реализация на 
нашите бивши ученици: Владимир Кираджиев – диригент 
във Виена, Димитър Динев – писател в Австрия, Катерина 
Начева – посолство в Лисабон, Величка Муратова – Хум-
болд университет, Берлин, Маргарита Попова – министър 
на правосъдието, Мая Разбойникова – преподавател в СУ, 
Гл. ас., д-р Галина Евстатиева и доц. Симеон Евстатиев 
– преподаватели в СУ, Младен Влашки и Радослава Мил-
кова – преподаватели в ПУ. Благодарение на качествената 
подготовка Ангел Теофилов и Десислава Колева са стипен-
дианти за цял курс на следване в Германия, стипендия за 
една година получиха Рада Ценкова, Николай Авджийски, 
Адриана Миленова. Стипендианти на Пощенска банка по 
програмата „Силен старт” са: Теодора Чопанова, Адриана 
Миленова. През 2009 г. на националната олимпиада по 
немски език първа награда спечели Никол Николова, а 
Росица Сотирова – втора награда.

Паралелка с изучаване на английски език е откри-
та през 1983 г. Първи преподаватели в нея са Мариана 
Герова и Цеца Липчева, в този клас учи и днешната пре-
подавателка Мариела Стоилова. В САЩ със стипендия на 
комисия „Фулбрайт“ за образователен обмен са специа-
лизирали Мариана Герова и Мариела Стоилова. Всички 
преподаватели участват в образователни семинари, 
провеждани за осъвременяване на знанията и методите 
на преподаване, а Иванка Христова и Мариана Герова са 
придобили II ПКС, Петя Велкова, Мариела Стоилова са 
придобили IV ПКС, Емилия Дурева и Ася Димитрова – V 
ПКС. През годините заедно с колегите си тук са работили 
учителите от чужбина Хелън Кийзър, Джийн Лий, Брус 
Макдоналд, Джошуа Круут.

През последните 10 г. наша гордост са постиженията 
на Димитър Влайков – студент по математика в Cambrid-
ge University, Англия, Цветелина Апостолова, завършила 
Washington University, Ню Йорк, Васил Дурев, спечелил 
стипендия за Wake Forest University, Сев. Каролина, и БАЧ 
(Българска асоциация по четене) стипендия за обучение в 
Англия. Методи Михайлов, Иван Рангелов, Светла Минче-
ва, Силвия Петкина, Андрей Момчилов, Николета Даска-
лова, Цветанка Нонкова, Елена Караджова са спечелили 
стипендия от БАЧ за обучение в САЩ. Вече 17 ученици 
от XI клас и 13 ученици от XII клас имат Кембридж серти-
фикати. Светослав Пецов, Мария Порязова, Ваня Димова, 
Силвия Благова се класираха на първо място на Darbi 
Quiz Show, 2010 г. Ваня Димова и Светослав Пецов са 
национални лауреати на Мултиезичното състезание по 
английски и френски език, Пловдив 2008/09 г.

На високо ниво е подготовката на нашите ученици и 
по френски език, а учителите им с амбиция и творчество 
ги подготвят за зрелостен изпит, олимпиади, вечери на 
Франция. На чуждия език се изучават предметите исто-
рия, биология, химия. Г-жа Ася Гунчева е защитила II ПКС 
и за творческата си работа е удостоена с Почетното отли-
чие „Неофит Рилски“. Дълги години организира културния 
обмен на ученици с гр. Анже, Франция. Г-жа Галина Дой-
кина е повишила квалификацията си в Сен Назер, препо-
давала е френска литература в Париж и Поатие, Франция. 
Всички преподаватели са посещавали краткосрочни и 
дългосрочни курсове, организирани от Френския културен 
институт, София. Наша гордост са редица бивши ученици, 
постигнали успешна житейска релизация в България и по 
света:

Мануела Ал-Нимри – завършила в Страсбург – психо-
лог, Мария Христова – фармацевт, завършила в Тулуза, 
Димитър Николов – актьор в Холивуд, Мария Банкова 
– психолог, завършила в Ница, Алина Малевска – адм. 
директор на училище “Виктор Юго” – София, Атанаска 
Медарска – завършила и  преподава в Авиньон, Любка 
Качакова – ексминистър, Цветана Джамбезова – юрист в 
Монпелие, Йорданка Дишкова – Съвета на Европа, Татяна 
Стоянова – началник на кабинета на кмета, Светла Сто-
илкова – завършила във Франция, нотариус в Монреал, 
Росица Тунчева – работи във фирма в Люксембург. И мно-
го други реализирали се като лекари, юристи, архитекти, 
учители, служители в наши и чужди фирми.

През 2009 г. отлично 
се представи театралната 
група от X клас (Цветан 
Петров, Гергана Попова), 
която взе участие в Меж-
дународния фестивал на 
Франкофонските ученичес-
ки театри „Жан-Луи Баро“. 
За да станат студенти във 
Франция, нашите учени-
ци се явяват на изпит за 
френска езикова диплома 
(DELF). През годините за-
едно с българските си колеги тук работят и специалистите 
от Франция – Асма Булейш, Франсоаз Рондо. Ето какво 
споделя Люси Отен- лектор по френски език през учеб-
ната  2007-2008 година: „Моят престой в България беше 
чудесен опит както в личностен, така и в професионален 
план. По времето на моята командировка в гимназия 
„Б.Брехт“ аз можах да работя с колеги, които бяха истин-
ски франкофили и часовете ми с учениците бяха истинско 
удоволствие, защото френският език е много обичан. От 
тази година ми остават само чудесни спомени и пожела-
вам любовта към френския език, която царува в гимнази-
ята, да продължи.“

Да си учител е призвание, което изисква себепосве-
щаване с неизчерпаема грижа и любов към младите хора. 
Ние не просто преподаваме уроците си, а подготвяме 
учениците, за да заемат полагащото им се място в об-
ществото. Днешната социализация на личността изисква 
отрано да се открият нейните заложби, силни страни. На-
ред с работата по трите профила (I западен език, II запа-
ден език, БЕЛ) и обучението по всички други предмети 
е на високо ниво и това се доказва от отличните резултати 
на кандидатстудентските изпити по математика, биология, 
химия. За преподавателския си принос към развитието на 
българското образование с Орден „Кирил и Методий“ са 
наградени математиците Радка Чопанова, Йорданка Ка-
дийска, Найден Ангелов, а колегите Красимира Монова, 
Фиданка Уливерова, Весела Петрова, Владимир Владов 
са носители на II ПКС, за ръководни кадри има II ПКС и 
г-жа Ненка Стоянова. Отборите по математика с ръко-
водители Радка Чопанова и Генка Стефанова няколко пъти 
заемат 2. и 3. място на национални състезания. Отборът 
от 10. клас с ръководител Ирина Белева зае 3. място сред 
32 отбора в страната. Много са изявените ни математици: 
Тони Баждаров и Ася Чолакова – 3. място на защита на 
реферати на национално ниво, Стефка Керелова, Генка 
Синикчийска, Ангел Теофилов – 1. място на национално 
състезание по математика между езиковите гимназии. 
Много ни радва професионалната реализация на най- из-
явените ни ученици: Драган Маноев работи в Microsoft в 
САЩ, Лазаринка Лазарова – преподавател по математика 
в Първа английска гимназия, София, Ценко Гергинчев − 
фирма „Сименс” в гр. Мюнхен, Германия, Генка Синикчий-
ска − преподавател по математика в институт в Германия, 
Йордан Чипилов – главен експерт в „Райфайзенбанк“, Сто-
ян Радков – професор по биотехнологии в Англия, Емил 
Стоянов – евродепутат, Ангел Теофилов − конструктор във 
фирмата „Мерцедес Бенц“, създал чип, вграден в после-
ден модел на автомобила „Мерцедес С“, Стоян Мечкаров 
− работи в Ирландия, отговаря за интернет връзките със 
страните от Европейския съюз.

В училището ни работят три компютърни кабинета, 
интернет клуб с безплатен достъп, всички учители са 
снабдени с лаптоп, за да се превърне учебният процес в 
свят без граници. Дейността на педагозите се подпомага 
от педагогическия съветник Тодор Тодоров, който орга-
низира ученическото самоуправление, подпомага извън-
класната дейност. Участваме в ежегодните състезания по 
гражданска защита, а през 2009 г. отборът ни се класира 
на 2 място в Областния кръг. Многобройни са участията 
ни в градските културни изяви − „Свят без насилие, свят 
в мир“, благотворителната акция − „Книга за всеки“. През 
2009 г. беше основан училищният вестник „Обектив“, 
който работи с два екипа под ръководството на Бойка 
Лумбева и Валентин Стоянов. През 2009 г. е основано Ро-
дителско настоятелство с председател Любомир Велков, 
с подкрепата на което се издават сборници с литературна 
продукция, вестник, закупува се техника за чуждоезико-
вото обучение.

При нас учениците могат да срещнат отзивчиво чо-
вешко отношение в решаване на житейските проблеми, 
насоки за допълнителна работа и особена грижа за 
таланта. В ЕГ „Б. Брехт“ не само можеш да изживееш 
съзряването като духовен празник, да направиш първите 
си стъпки като поет или художник, но можеш да развиеш 
творческата си мисъл, за да покориш престижните ВУЗ 
в страната ни и чужбина. Направената равносметка на 
изминатия път ни дава надеждата, че няма да спре да се 
развива новаторският дух на гимназията, а академичната 
атмосфера на преподаване и празничните ни традиции 
ще приобщават към интелектуалната ни общност всяко 
следващо поколение.

Бойка Лумбева

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ,
ПРОМЕНИ И УСПЕХИ
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В широката гама на 
училищните постове е на-
лице и едно специално 
работно място – това на 
педагогическия съветник. 
Появила се в началото на 
деветдесетте годи-
ни, тази длъжност е 
напълно адекватна 
с целта училището 
да се превърне в 
желана терито-
рия за учениците. 
Педагогическият 
съветник извърш-
ва диагностична 
дейност с цел от-
криване и класифи-
циране на всички 
проблемни и заслу-
жаващи специално 
внимание ученици. 
Извършва индиви-
дуално и групово 
консултиране на 
ученици, родители 
и учители, групова 
работа за развитие на уме-
ния за социален избор, осъ-
ществява и посредническа 
дейност с цел подпомагане 
на училищното и профе-
сионално ориентиране и 

преодоляване на различни 
конфликти. 

От 2000 година за на-
шата обичана Езикова 
гимназия тази роля играе 
господин Тодор Тодоров. 

Известен поради много и 
различни, но винаги по-
ложителни причини, той 
неотлъчно и неуморно сле-
ди ученическите подвизи 
с техните причини и след-

ствия, поставяйки си за 
цел да ограничи възможно 
най-много всеки един не-
гативизъм в социалното по-
ведение и личностното от-
ношение на възпитаниците 

на ЕГ „Б. Брехт“. 
Педагогическият 
ни съветник играе 
и особена ключо-
ва роля при бор-
бата за повечето 
грамоти и купи, с 
които отборите на 
ЕГ по гражданска 
защита, евро-
пейски проекти, 
фантастика, спорт 
и по какво ли не 
още реализират 
потенциала си. 
При целия този 
успешно полаган 
труд, подкрепен с 
голяма доза все-
общо доверие и 
усмивка – колкото 

24-каратова, толкова и 
часова, Тодор Тодоров е 
цяла отделна институция, 
захранваща ученическия 
живот на ЕГ. 
Диана Зайкова, 11.д клас

Родителското нас-
тоятелство към ЕГ „Б. 
Брехт“ бе учредено на 
05.12. 2008 год. от група 
родители ентусиасти, но 
реално започна дейност 
през 2009, когато беше 
осигурено финансиране 
на някои чудесни идеи 
на учениците и учителите 
от Гимназията. Работим 
в тясно сътрудничество 
с ръководството на ЕГ 
„Бертолт Брехт“ с цел да 
подпомогнем учебния 
процес и извънкласните 
занимания на нашите 
деца. 

През месец април 
2009 год. с помощта на 
родителското настоятел-

ство бе проведена учени-
ческа езикова олимпиада 
„Лингвистично Кенгуру“. 
Участваха 127 ученици 
от територията на Пазар-
джишка област.

С помощта ни бе осъ-
ществено разработването 
и издаването на първите 
три броя на ученически 
вестник „Обектив“. Фи-
нансирането бе осигу-
рено от членски внос в 
Настоятелството. Набира-
нето и отпечатването на 
вестника стана с подкре-
пата на в. „Виделина“.

Отпечатана бе и кни-
га с произведения на 
ученици от ЕГ „Б. Брехт“. 
Книгата носи заглавието 

„Цветен сън“, а финанси-
рането на проекта бе из-
цяло от средства на Нас-
тоятелството. Отпечатва-
нето стана с любезното 
съдействие и подкрепа на 
фирма „БЕЛЛОПРИНТ“ 
– Пазарджик.

Родителското нас-
тоятелство подпомогна 
и основната дейност на 
Гимназията – обучение 
по чужди езици чрез 
осигуряването на аудио-
техника  за кабинетите по 
чуждоезиково обучение. 
Техниката бе закупена 
чрез лично финансиране 
от родители – членове на 
Настоятелството.

Елена Цветкова

24 май. Слън-
чево утро, весе-
ли лица и много, 
много цветя. 
Пъстър венец 
гали каменните 
букви: ЕГ „Бер-
толт Брехт“. По 
стълбите се на-
реждат красиви 
момичета и за-
пяват: „Върви, 
народе възроде-
ни, към светла 
бъднина върви!“.

Картината , 
която описваме, 
е позната на 
всички. Това са 
момичетата от 
училищния хор 
с ръководител 
госпожа Ана 
Сарафска, кои-
то всяка година откриват 
светлия български празник. 
Свикнахме да ги виждаме 
така – наредени на стълби-
те пред входа, усмихнати, 
бели...

А началото? Началото 
е 1971 година. Поставя го 
госпожа Маргарита На-
чева – учител по музика в 
гимназията от създаването 
Ӝ. Първият концерт е изне-
сен на тържество по случай 

даване име на гимназията 
– през 1971 година. Бър-
зо хорът на девойките се 
превръща в неизменен 
първенец на всички фести-
вали. Той е единственият 
средношколски хор в град 
Пазарджик и територията 
на бившия Пазарджишки 
окръг, лауреат на IV, V, VI 
и VII републикански фес-
тивал, носител на един 
бронзов и три златни ме-

дала. Госпожа Маргарита 
Начева е диригент на хора, 
на духовия оркестър, хор 
за автентичен и обработен 
фолклор, вокални групи в 
ЕГ „Б. Брехт“...

Нея също свикнахме да 
я виждаме. Всички, които 
са били част от живота на 
гимназията, си спомнят 
енергичната дама, превър-
нала работата с талантливи 
ученици в своя съдба.

Какъв ли би бил живо-
тът ни без компютрите? Има 
много спорни мнения дали те 
ни помагат, или ни вредят, но 
това е друга тема. Истината 
е, че ние нямаше да сме съ-
щите, ако ги нямаше тези на-
ходчиви машини. Те са наши 
незаменими помощници в 
търсенето на информация, 
независимо дали го правим, 
за да задоволим интереса си, 
или за да довършим домаш-
ното си по някой предмет, да 
намерим нови при-
ятели и да общува-
ме с всекиго, дори 
той да се намира 
отвъд границите на 
нашия континент. 
Само с бързия про-
бег на пръстите ни 
по клавиатурата 
пред нас се разкри-
ват безкрайни въз-
можности и съвсем 
нови светове.  

В училище 
също имаме усло-
вия да правим 
това. В гимназията 
ни има три каби-
нета, оборудвани 
за провеждане на 
часове, които могат 
да се използват от 
учениците винаги, 
когато има нужда. 
Според Лазар Тошкин от 12.е 
техниката е добра, но часове-
те не са съвсем ползотворни. 
Той е напълно прав, тъй като 
г-жа Петя Илиева потвърди 
същото. Според нея старата 
учебна програма за часовете 
по информатика и информа-
ционни технологии е твърде 
неефективна. Според пре-
дишното разписание учени-
ците трябва да изучават тези 

предмети само в 9 и 10 клас, 
през което време те усвояват 
компютърния език Паскал, 
който според нея е остарял 
и не се използва вече от 
почти никого. Но радваме 
се, че Министерството на об-
разованието е осъзнало, че 
животът се е променил. Сега 
децата израстват пред ком-
пютрите, а за да се научат 
да правят повече от това, да 
седят и да играят на някоя 
игра, е необходимо обучение. 

Според новата програма уче-
ниците започват да изучават 
компютрите още от 6-ти клас 
и това продължава до само-
то завършване. Г-жа Илиева 
споделя, че в програма са 
заложени по-интересни 
неща като изучаването на 
Office пакета в часовете по 
информационни технологии. 
Самите задължения на г-жа 
Илиева са по-различни от 
работата на другите учители 

по този предмет. Тя се за-
нимава със специфичната 
кореспонденция, пристигаща 
от МОМН, създава дипломите 
на зрелостниците и свидетел-
ствата на деветокласниците. 
А в свободното си време об-
новява официалния сайт на 
Езиковата гимназия, в който 
може да бъде намерена 
информация за училището, 
паралелките в него, както и 
новини из живота ни. Също 
така от април месец започва 

СИП по Информа-
ционни технологии, 
който ще се води от 
г-жа Диана Джукело-
ва. В него учениците 
ще могат да се научат 
как да създават уеб 
страница.

Като се замислим, 
ние непрестанно из-
ползваме компютрите 
дори и в училище. По 
време на часовете по 
ИТ, за презентации 
или просто за да 
направим часа си по- 
интересен. Компют-
рите се използват, за 
да се кореспондира 
със  завършили уче-
ници, с МОМН и със 
специалисти от стра-
ната и чужбина. 

Компютрите са неза-
менима част от нашето 
ежедневие. Те ще продължат 
да привличат вниманието ни 
и ще ни карат да прекарваме 
все повече часове пред тях. 
Просто нека не забравяме, 
че компютрите си остават 
бездушни машини, които не 
могат да заменят истинския 
живот.

Силвана Тонкова, 9.е клас 

Извънкласната дейност 
дава възможност в теат-
ралната група да се усъ-
вършенства владеенето на 
немския език, да се участва 
в множество училищни праз-
ници. За да разберете по-
вече за изявите на немския 
ни театър, поговорихме с 
г-жа Богдана Гацева – ръко-
водител на групата.

Г-жо Гацева, от кога съ-
ществува вашата дейност, 
кой взема участие в теат-
ралната трупа?

Училищният театър „Бер-
толт Брехт“ на немски език 
съществува от 2001 година и 
в него участвуват ученици от 
групите за немска езикова 
диплома, на които препо-
давам.

Какви са взаимоотноше-
нията ученик – учител, каква 
полза имат участващите?

Отношенията между мен и 
учениците, разбира се, са при-
ятелски. Обединява ни общото 
желание за успешното пред-
ставяне на театралната група 
на училищните тържества и на 
международните фестивали. В 
езиково отношение учениците 
израстват много – придобиват 
навика да се изразяват много 
по-гладко на чуждия език.

С какво (като пиеси) и 
къде сте взели участие? 
Разкажете кратко най-въл-
нуващото участие.

В репертоара на групата 
са били застъпвани много 
автори. Поставяли сме сцени 
от романа на Ангелика Шроб-
сдорф „Пътуване до София“, 
пародия по „Фауст“ от Гьоте, 
също от пиесата „Парти-тайм“ 

на Нобеловия лауерат Харолд 
Пинтер, но преди всичко е бил 
застъпен Бертолт Брехт – на-
шият патрон с пиесите „Живо-
тът на Галилей“, „Кавказкият 
тебеширен кръг“, „В големия 
град“ и др. Имаме 3 участия 
на Международния театрален 
фестивал за гимназиални 
ученици в град Тимишоара, 
Румъния, а последното ни 
гостуване е в град Осиек, Хър-
ватска през 2006-та година. 
Навсякъде нашите ученици 
са впечатлявали с високото 
ниво на владеене на немски 
език, превъзхождайки дори 
ученици, потомци на немски 

преселници.
Нашите гостувания са 

били отразявани от румънска-
та национална телевизия и 
радио, а също и от „Deutsche 
Welle“

Сред най-изявените са 

били Ангел Теофилов, сти-
пендиант на Германия, Гено 
Пенчев, Иван Иванов, Стефан 
Спиров, Любослав Герин, Ме-
тоди Пачев и Илиян Марков 
– студент във НАТФИЗ. 

Като ръководител на 
трупата Вие как преценя-
вате развитието на децата? 
На Вас какво Ви носи това 
участие като човек и учи-
тел?

Особено ме е радвало 
това, че чрез участието си в 
международни изяви учени-
ците са имали възможността 
да посетят други страни, да 
се запознаят със свои връст-
ници, не само от страните до-
макини, но и от Австрия, Унга-
рия, Германия, и да спечелят 
нови приятели. По време на 
фестивалите се организираха 
и различни занятия, чрез 
които може да се усъвършен-
ства сценичното поведение и 
говорене. Като извънкласна 
дейност работата ми с теат-
ралната група ми носи радост 
и удовлетворение, надявам 
се, че и участниците Ӝ изпит-
ват същото.

ПЕСЕНТА − ПЪСТЪР ВЕНЕЦ

КЛЮЧ  КЪМ  БЪДЕЩЕТО

СМЕЛОСТТА ДА ПРАВИМ ТЕАТЪР

РОДИТЕЛИ  И  УЧИТЕЛИ
РАБОТЯТ  ЗАЕДНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ
СЪВЕТНИК – 

ЕДНА ОТДЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
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ДНЕС В ЕЛИТНОТО УЧИЛИЩЕ – УТРЕ В ЕЛИТА НА ОБЩЕСТВОТО

Г-жо Събева, какво Ви даде животът в 
ЕГ „Б. Брехт“?

Животът в тогавашната Немска гимназия, 
както я наричаше обществеността на гр. Па-
зарджик, бе типичният за един тийнейджър. 
Както всеки в този възрастов период, така и аз 
имах нужда от разбиране, от търсене на себе 
си, от своя позиция, от приятели. Тук срещнах 
моята първа любов, така че спомените ми от 
гимназията винаги ще са нюансирани от си-
лата на това чувство, наречено любов. Що се 
отнася до ученическия ми живот, той изпъл-
ваше почти целия ден – подготовка на уроци, 
репетиция на хора към гимназията, на фан-
фарната музика, кръжок по история. Не бях 
от най-ученолюбивите, затова по ирония на 
съдбата станах преподавател. В гимназията 
цареше ред и дисциплина. Имахме униформи, 
по които винаги ни разпознаваха. Сутрин ни 
проверяваха за приличен вид. Да си призная, 
неведнъж се озовавах при др. Стоименова 
/директор на гимназията тогава/ заради 
неподходяща дължина на полата ми. Една 
сутрин баща ми взе всичките ми поли и ги 
занесе в дирекцията, за да му кажат с коя 
пола мога да ходя на училище. Въпреки тези 
обстоятелства не се конфронтирах с учите-
лите и директорката. Напротив, трябва да 
призная, че противно на тоталитарното време 
имаше учители, с които можехме да водим от-
крит диалог и да споделяме лични истории. 
Такива бяха моите класни ръководители: др. 
Янчева от подготвителен клас, др. Куртев, др. 
Йосифова, др. Минка Попова, които са оста-
вили траен отпечатък върху формирането ми 
като личност. Това, което ни открояваше от 
другите училища, беше присъствието на нем-
ските учители – Herr Löwe и Herr Ulich. Малко 
хора тогава говореха чужд език и в този 
смисъл езиковите гимназии имаха статут на 
елитарни. Принос за избора ми на гимназия 
имаше и моят дядо Петър, който говореше 
и турски, и гръцки език, и който обичаше да 
казва: „Всеки чужд език е още една глава на 
раменете“.

Вие смятате ли се успял човек? Мисли-
те ли, че за успеха днес не е нужно обра-
зование?

Не се колебая да кажа, че имам само-
чувствие на реализирала се личност. Още 
повече, когато и семейството, и професията 
ме карат да се чувствам щастлива. Видно е, 
че животът ми до днес е бил щедър към мен, 
даде ми и свободата да избирам, късмета да 
печеля и предизвикателства, които ме научи-
ха да се боря. Вярна на тезата, че щастието 
на човека минава през Другите, смея да твър-
дя, че подобна самооценка е продукт на бо-
гатсвото ми от взаимоотношения, които съм 
създала. А що се отнася до втората част на 
въпроса, определено мисля, че най-добрата 
инвестиция за човека е образованието, което 
води до самообразование. Особено ценно е 
то през XXI век, когато се апелира за образо-
вание през целия живот. Динамиката на века 
определя образованието като потребност на 
съвременния човек за по-бърза и адекватна 
адаптация към постоянно променящата се 
социална среда.

Каква е Вашата история след Гимна-
зията?

Омъжих се за моята първа любов от Нем-
ската гимназия, родих две хубави дъщери и 
така изживях две важни социални роли - на 
съпруга и на родител. Надявам се животът да 
не ме лиши и от социалната роля „баба“, ко-

ято според мнозина носи неописуема радост. 
Професионалният ми живот е изпълнен с че-
тене и конкурси /асистентски, докторантски/, 
с писане на лекции и научни публикации, с 
ръководство на дипломанти. През 1997 г. за-
щитих докторска дисертация по „Теория на 
възпитанието и дидактиката“ и се хабилити-
рах в това направление. От 1988 г. работя в 
Пловдивски университет, към Педагогически 
факултет като доцент, Доктор по педагогика. 
Работата с младите хора ме стимулира за 
творчество и ми дава усещане за пълноцен-
ност. Това е и причина дните в университета 
да минават неусетно. Голяма част от свобод-
ното си време посвещавам на членството си 
в Лайънс клуб „Тракия“ – град Пазарджик, 
към международната асоциация Lions clubs 
intеrnational – най-голямата организация в 
служба на обществото, обединяваща повече 
от 1 800 000 членове. Клубът осъществява 
широка палитра от дейности: работа по 
проекти, благотворителна дейност, между-
народно сътрудничество. Изборът ми за пре-
зидент на клуба през 2004/2005 година ме 
научи какво е това социална отговорност в 
действен план.

Какво Ви носи удовлетворение? Кои 
неща цените най-много?

Удовлетворението има персонално изме-
рение. За мен удовлетворение е постигнатата 
цел, успешно решените ежедневни задачи, 
направеното добро както за себе си, така и 
за другия. Предизвиканата усмивка и щастли-
вият поглед на събеседника също ми носят 
удовлетворение. В основата на всички тези 
удовлетворения стои това, да бъдеш видим за 
Другия. Неслучайно философът казва, че щас-
тието на човека минава през другите. Едва 
тогава имаш усещане за живот и значимост. 
Вероятно вече се досещате, че това, което 
най-силно ценя, са човешките взаимоотноше-
ния, общуването между хората, мрежата от 
социални контакти, която, заредена с хуман-
ност и толерантност, те прави нужен и обичан. 
Считам, че днешният свят има потребност от 
повече емоционално грамотни хора. Човеш-
ките емоции са толкова необходими, колкото 
и разумът, и волята на човека и благодарение 
на тях човек има стимул за творчески живот.

Казват, че семейството е най-важно-
то нещо. По някакъв начин Гимназията и 
семейството свързаха ли се за вас?

Да, гимназията е мястото, където се срещ-
нахме, забелязахме и влюбихме. Гимназията 
е началото на нашата истинска любов, която 
се доразви и репродуцира в семейство Елена 
и Димитър Събеви, визирайки нашия брак и 
двете ни дъщери – Неа и Жана, също възпи-
танички на Езиковата гимназия.

Какви са вашите спомени от Езиковата 
гимназия? Удовлетворяваха ли ви отноше-
нията учител – ученик?

Спомените ми са най-разнообразни. Много 
страдах през тези години, но пък и срещнах 
първата си голяма любов. Относно учителите: 
имаше такива, които уважавах и обичах, има-
ше и противоположното. Положителното беше, 
че и в двата случая цареше яснота. 

Мислите ли за годините в Езиковата 
като за „щури години“? Имахте ли двойки 
по литература? 

Това беше времето, когато нашите ха-
рактери се дооформяха и ние се втурвахме 
във всяко приключение. Изпробвахме как-
во е възможно, къде са нашите граници, 
границите на другите, пък и на общество-
то. Значи все предпоставки за щуротии.
Двойки по литература съм имал.

Кои свои качества и постижения смята-
те, че дължите на училищната атмосфера? 
Забелязаха ли в гимназията вашия талант?

Най-важното качество е, може би това, да 
отстоявам възгледите, мнението си, нещата, 
които обичам, дори когато мнозинството е 
срещу мен. Имах невероятни съученички и 
съученици, които четяха много, знаеха много и 
много обичаха изкуството. Цареше една поло-
жителна надпревара, един непрестанен обмен 
на знания. Тази атмосфера ни вдъхновяваше. 
Талантът ми бе забелязан и поощряван от 
тогавашните ми учителки по литература: г-жа 
Гергова и г-жа Енева, за което съм им благо-
дарен и до днес.

Има ли български автори, от които сте 
се учили? Вярно ли е, че пишете като Елиас 
Канети?

Естествено! За прозата най-много съм 
научил от Владимир Зарев, Емилиян Станев, 
Йордан Йовков и Елин Пелин. Общото между 
мен и Канети е единствено, че и двамата сме 
родени в България, че пишем не на майчиния, 
т.е. на немски език, че сме творили във Виена, 
че обичаме да пушим и че правата ни ги държи 
едно и също издателство. Това е всичко.

Г-н Динев, Вие сте един от най-издава-
ните писатели в Австрия и Германия. Как 
превзехте публиката? Какво изпитва човек, 
когато е на върха? А вашата „рецепта“ за 
успеха? 

Рецептата гласи: По един забранен плод 
седмично. Шегата настрана, тези въпроси 
никога не съм си ги задавал, а и е по-добре 
човек никога да не си ги задава, а да върши 

това, което смята за важно, това, без което не 
може. Успял може да се нарече единствено 
щастливият човек. 

Коя българска песен слушате напосле-
дък? Кои български стихове си рецитира-
те?

От поп групите слушам най-често „Уикеда“. 
Добромир Тонев е поетът, който винаги ме е 
придружавал. Любими стихове от него мога да 
рецитирам около час.

Според вас без какво не може едно учи-
лище днес? А каква е вашата представа за 
добрия ученик, за добрия учител?

Не може без авторитетни, уважавани, 
справедливи, обичащи професията си и гледа-
щи на нея като на призвание учители. Блазе на 
това общество, в което да си учител е една от 
най-престижните и най-добре платени профе-
сии. Добър е само този учител, който създава 
добри ученици.

В едно свое интервю за австрийския 
вестник „Куриер“ писателят Динев споделя 
за бъдещето: „Мечтая за общество, в което 
интелектуалните професии да са най-доб-
ре заплатени. След като човек прочете 
една добра книга, той се чувства по начин, 
несравним с усещането от покупката на 
два чифта панталони. Учителите, които 
приучават децата на ценности и добро-
детели, трябва да се заплащат най-добре 
от всички.“

Интервюто взе Михаил Лумбев, 
випуск 2008 

Скъпи приятели,
Много Ви благодаря за поканата да напиша няколко реда във Вашия вестник. Благодаря 

Ви и за това, че ме върнахте повече от 30 години назад във времето, когато и аз бях ученик в 
немската гимназия „Бертолт Брехт“. 

Днес мога да Ви уверя, че това бяха едни от най-щастливите години в моя живот и че от 
тогава пазя най-много спомени и най-много добри приятели и досега. 

И тъй като е рожден ден, трябва да си направим и подарък. Тъй като е редно по-възрастните 
да правят подаръци, то аз каня осем ученици и двама учители да посетят през месец октомври 
Европейския парламент. По този начин в Брюксел ще можем заедно да обсъдим значението 
на европейската тема за нашия живот. 

Бъдете здрави и вярвайте в България!
Ваш Емил Стоянов, 

член на Европейския парламент, Комисия по култура и образование

УЧИЛИЩЕТО
(разгърнато уподобяване в стил „плетение словес“)

„По какъв друг начин да го назовем? Някой ще го нарече знание, но знанието е условност, 
нещо, което възприемаме от света изначало... Или може би Алма Матер – майка кърмилни-
ца... Прозаично, но истинско, защото това, което дава, е свято, ако, разбира се, се възприема 
истински.“

ИЗВОР ще го нарека – защото от него хората черпят знания;
СВЕТИЛИЩЕ – защото е свято място;
РАБОТИЛНИЦА – защото всички работят и се трудят усилено;
РАЗВЛЕЧЕНИЕ –  защото в него се събират хора с еднакви интереси, занимания и възгледи;
ЛЮБОВ –  защото се срещаш и запознаваш с други хора, имаш предпочитания към един или 

друг, към различни характери или външен вид
МЪГЛА – защото, когато не си в час, си пропуснал много неща;
ИНКВИЗИЦИЯ – при редовно ходене на училище и изпитване;
КАЗАРМА – защото всеки е длъжен да ходи на училище;
ЛУДНИЦА – защото е място за взаимно разбиване на нерви;
БОГАТСТВО – защото всичко, което ти дава, е едно голямо съкровище;
КОНКУРЕНЦИЯ – защото всички се конкурират за повече успехи;
СБОРИЩЕ – защото е място, където се вихриш с приятели и познати;
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ –  защото, когато всеки ден излизаш от него, си изтощен от умора;
СТЪЛБА –  защото като стълба ни отвежда към съвършенството и светлината;
СЛЪНЦЕ – защото неговата светлина озарява душите ни;
ХРАНА – защото ни храни още от малки със знание;
ПЪТЕКА –  защото очертава пътя ни към постигането на успехи и бъдеща реализация.

Александър Стефанов, випуск 2003

ИЗВЕСТНОСТТА НИ ИЗВЪН
ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Спортните успехи на 
учениците от ЕГ „Б. Брехт” гр. 
Пазарджик са многобройни 
през годините. Многократнo 
сме печелили първи места 
на Общинските първенства 
по баскетбол, футбол, лека 
атлетика, волейбол, бадмин-
тон, шахмат и тенис на маса.

Ще изброим само по-
стиженията на Републикан-
ските първенства, които са 
финалите на ученическите 
игри, за тях се класират от-
борите по вид спорт, които са 
спечелили първите места на 
Общинските, Областните и 
Зоналните състезания:

Баскетбол, юноши, 
1998 г. – сребърен медал

Баскетбол, момчета, 
2008 г. – V място

Баскетбол, юноши, 
2009 г. – IV място

Волейбол, юноши, 
2001 г. – VII място

Лека атлетика, девойки, 
2008 г. – III място отборно и 
републикански шампионки 
на 4 х 100 щафета.

Лека атлетика, девойки, 
2009 г. – IV място отборно 
и бронзов медал на 4 х 100 
щафета.

Стефани Задрева, брон-
зов медал на 400 м, 2009 г. 

Сребърен медал на 400 
м, 2008 г. 

Христина Георгиева, 
бронзов медал на 200 м, 
2008 г. 

Бадминтон, девойки, 
2001 г. – V място

Бадминтон, девойки, 
2002 г. – Републикански 
шампионки – това е най-го-
лямото ни постижение. 

Тази година са дадени 
заявки, след като първи на 
Общинските състезания ста-
наха отборите по: волейбол 
– девойки, баскетбол – мом-
чета и юноши, бадминтон 
– момчета, шахмат – 8-10 
клас.

Предстои и състезанието 
по лека атлетика.

През последните три 
години се провеждат учител-
ски игри по футбол – мъже, 
тенис на маса – мъже и жени, 
волейбол – мъже и жени, 
шахмат – мъже и жени. Три 
поредни години учителите от 
ЕГ „Б. Брехт” вдигат купата за 
комплексно I място на Учи-
телските игри.

Маргарита Анчева

СПОРТНИТЕ УСПЕХИ НА ЕГ „Б. БРЕХТ”

ПЪРВИЯТ ВИПУСК –
ЕДНО СИЛНО НАЧАЛО

Представяме Ви г-жа Елена Събева от първия випуск на ЕГ, която е Доктор по педагогика, до-
цент в катедра „Предучилищна педагогика“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Представяме ви г-н Димитър Динев – австрийско-български писател от Пловдив, завършил 
нашата гимназия през 1987 г. Още с появата на първата му книга с разкази „Надписът“ критици-
те започват да говорят за „стил Динев“. Известност придобива с първия си роман – семейната 
сага „Ангелски езици“ (2003 г.), преведен на български през 2006 г. Книгите му достигат масови 
тиражи в Австрия и Германия. Носител е на различни награди, сред които са реномираният приз 
„Шамисо“ на фондацията „Роберт Бош“, наградата „Аскеер“ за българска драматургия...

Зрелостничката Нели Димитрова Зрелостничката Нели Димитрова 
заедно с писателя Д. Динев заедно с писателя Д. Динев 

(вляво на снимката) (вляво на снимката) 
в снежна Виена на 13.12.2010 г.в снежна Виена на 13.12.2010 г.
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Лазар Кишов − бивш 
дългогодишен директор 
на ЕГ.

Г-н Кишов, какъв 
е вашият принос като 
учител в ЕГ „Б. Брехт“? 
Разкажете нещо за чуж-
доезиковото обучение от 
времето, в което сте част 
от колектива?

В гимназията съм пос-
тъпил като учител по екс-
курзоводство на немски 
език на първия випуск. 
През годините като учител 
и директор съм се стремял 
да поддържам високо ниво 
на обучение. Винаги съм се 
отзовавал и съм поддържал 

добри отношения с колекти-
ва – както като учител, така 
и като ръководител.

Обучението в гимнази-
ята беше на високо ниво 
от самото начало. През 
годините нашите ученици 
са  показвали винаги много 
добри и отлични резултати в 
учебния процес. Също така 
са се представяли на високо 
ниво при различни състеза-
ния, олимпиади и конкурси. 
Високото ниво на обучение 
бе недвусмислено потвър-
дено и при проведените 
за прърви път държавни 
зрелостни изпити, на които 
нашата гимниазия се на-
реди сред десетте езикови 
гимназии с най-висок успех 
в цялата страна.

Да си учител е приз-
вание. А какво е да си 
директор?

Директор си е просто 
една длъжност. Но за да 
бъде изпълнена достойно 
и успешно тази длъжност, 
а именно ръководител 
на хора с призвание – 
несъмнено също се изисква 
призвание.

Да бъдат водени по 
пътя към светлината имат 

нужда не само учениците. 
Какви са впечатленията 
Ви от нашия колектив?

Нашият колектив е 
съставен от ерудирани, 
отговорни и ангажирани 
личности, които от сърце и 
душа се отдават на своята 
високоблагородна профе-
сия.

Какво виждате, когато 
се обръщате назад във 
времето?

Какво ли!? Виждам един 
доста дълъг живот, изпълнен 
с активна и полезна препо-
давателска, възпитателна и 
ръководна дейност в името 
на бъдещето на младото 
българско поколение.

А когато погледнете 
напред?

Напред не се вижда 
много далече, но се на-
дявам бъдещето да е из-
пълнено със спокойствие и 
смисленост.

Какво очаквате от бъ-
дещето за ЕГ „Б. Брехт“?

Очаквам гимназията 
да продължи да се разви-
ва като едно реномирано 
учебно заведение и да пос-
тига високи успехи, както и 
досега.

Вълнуващо е да се 
чувстваш част от една 
интелектуална образова-
телна общност, отдавна 
известна с лидерството си. 
За щастие, именно тук – в 
малкия  ни град – можеш 
да откриеш възпитаници-
те на ЕГ „Бертолт Брехт“, 
представящи днес интелек-
туалния ни елит от лекари, 
икономисти, учители, съдии. 
Нашето любопитство ни 
отведе в централния офис 
на „Рафайзенбанк“, чийто 
управител е г-н Ростислав 
Венчев от випуск 1987 на ЕГ. 
Юрист по образование, той 
приема като предизвика-
телство да оглави банката, 
за да изпита качествата и 
силите си. Имаме още една 
причина да ви срещнем с 
него – той отново е част от 

живота на ЕГ като баща на 
единадесетокласника Ангел 
Венчев. Отдавна за много 
пазарджиклии е семейна 
традиция да се подготвят 
точно тук – в нашата гимна-
зия, за предизвикателства-
та в живота. 

На 13 януари 2010 го-
дина ние, журналистите от 
вестник „Обектив“, водени 
от г-жа Лумбева, се срещ-
нахме с г-н Венчев в неговия 
офис, за да разговаряме по 
въпросите „Каква инвести-
ция е днес образованието?“, 
„Какви възможности дава 
на младия човек владеене-
то на чужди езици?“.

Господин Венчев зав-
ладя вниманието ни със 
смайващата си компетент-
ност по много въпроси, с 
богат и въздействащ език. 
Той подчерта колко е важно 
младите хора да овладеят 
няколко чужди езика, за да 
постигнат по-успешна про-
фесионална реализация. 
Още някога неговият випуск 
осъзнава тази необходи-
мост. Помага им г-жа Минка 
Попова – учител по руски 
език и изключителен човек. 
И днес г-н Венчев си спомня 
нейните думи при първите 
им срещи: „Вие какво си 
мислите?“ С един западен 
език за къде сте?”

Днес, когато работи като 
мениджър на „Райфайзен-

банк“ – дъщерна фирма 
на Австрийска банка, г-н 
Венчев използва знанията 
си по английски и немски и 
е благодарен на учителите 
си Пепа Кацарска, Лазар 
Кишoв... За успешната си 
комуникация споделя, че 
„Хората, които идват от 
Западна Европа, често, по 
разбираеми причини, раз-
познават в „моята“ банка 
естествения си партньор 
за бизнес и очакват от нас 
ниво, на което са свикнали 
да общуват в държавата, 
откъдето идват – Германия, 
Англия, Австрия, Швейца-
рия...“

Гимназиалните си го-
дини г-н Венчев си спомня 
като време на борба за 
лидерство сред много ам-
бициозни ученици, събрани 
от различни градове – Па-
зарджик, Пловдив, София... 
Випуск 1987 е последният, 
в който се учи само немски 
език. Строгата дисциплина 
и завидната амбиция на 
възпитаниците създават 
един звезден випуск – сред 
успешните ни съгражда-
ни са Симеон Евстатиев 
– преподавател в Софийски 
университет, съдиите Иван-
ка Илинова, Кристина Пун-
тева, адвокатите Пламен 
Хаджийски, Златко Митрев, 
лекарите Райна и Красимир 
Соколови. Г-н Венчев отчита 

важната роля на гимнази-
ята за своята подготовка: 
„Безспорно петте години, 
прекарани там, за мен, а 
и не само за мен, са един 
ключов момент. Те са от 
особена важност за всеки 
един човек. Тогава човек се 
ориентира в живота си – на-
къде иска да тръгне, кои са 
неговите приятели, кое е 
важното за него в живота.“

Вълнуващи са спомени-
те му от гимназиалните го-
дини – „Казвайки „Езикова 
гимназия“, аз винаги влагам 
нещо повече от наименова-
нието на учебното заведе-
ние, в което съм завършил 
средното си образование“. 
„Немската“ – това са всички 
учители, всеки, който ми е 
дал нещо ценно, което съм 

запазил в себе си и развил. 
„Немската“ – това са най-
вече приятелите ми, които 
са били с мен в тежките 
моменти на подготвителния 
клас, когато буквално живе-
ехме в гимназията – та ние 
прекарвахме заедно между 
осем – десет часа на ден, 
приятелите, с които съм бил 
на най-веселите купони, и с 
част от тях, с които съм и в 
момента“. В „Немската“ се 
научихме да задаваме важ-
ните въпроси и да търсим 
отговорите им.”

В нашата гимназия не 
само можеш да се подгот-
виш на едно високо ниво за 
бъдещото си професионал-
но развитие, но и да наме-
риш приятели за цял живот. 
Ето какво казва г-н Венчев 

за връзките си с хората от 
гимназията: „Когато не сме 
се виждали дълго време, из-
питвам нужда да поговоря с 
тях. Те са моят лакмус, чрез 
разговорите с тях аз про-
верявам доколко съм успял 
да запазя ценностната си 
система. 

Накрая попитахме на-
шия любезен събеседник 
какво послание ще изпра-
ти към днешните ученици: 
„Годините в гимназията – те 
са време на осъзнаване на 
личността и на способнос-
тите на всеки отделен чо-
век, на оспорване на авто-
ритетите – на родители, на 
учители. Това са години на 
избор за реализация, на из-
бор на приоритети.“

Гергана Киркова 9.е клас

ДНЕС В ЕЛИТНОТО УЧИЛИЩЕ – УТРЕ В ЕЛИТА НА ОБЩЕСТВОТО

СРЕД ПАЗАРДЖИШКИЯ ЕЛИТ

Студентство – неформулируемо и несъпостави-
мо! Попадайки не в различна държава, а в различна 
вселена, поглеждаш себе си в огледалото на мина-
лото, преглъщаш страха и се пускаш по тънкия лед 
на пързалката на настоящето. И тук идва кулминаци-
ята – доброволно, с ясното съзнание, че скокът е от 
голяма височина, болката от удара е парализираща, 
а температурата на водата – отрицателна. С течение на времето свикваш 
да плуваш и да опознаваш странните обитатели (е, през първите няколко 
месеца по-вероятно е да се окажеш заровен на пясъчното дъно, подобно 
на рибите, които наблюдават с едно око ситуацията и се стремят да не 
се изпречат на пътя на акулите). Но пък е толкова красиво! Променливо, 
понякога неразбираемо, но винаги вдъхновяващо красиво!...

Настрана от алегориите, студентството в Германия протича твърде 
различно при всеки един от нас и то не само поради териториални разли-
чия. Аз лично намерих тук интернационално семейство и продължавам 
да опровергавам клишетата за подмолността на българите в чужбина, 
защото до момента съм се натъкнала единствено на отзивчивост и дори 
своенравните балканци си улесняваме ежедневието взаимно. Студент-
ството ми е сплав от всички 300 емоции, през които преминавам дневно, 
въртележка от хиляди лица и десетки души, сбирщайн oт отговорности 
и купони, лудост от спомени и амбиции... Започвайки деня с телефонен 
разговор с брат ми и полуизвряло кафе, минавайки през лекциите, на 
които присъстват представители на 20-ина националности, преживявай-
ки поредната работна смяна на прословутия Потсдамер платц (и припявайки „We don’t need 
your education...“) и така чак до завръщането в общежитието – Вавилонска кула, разположе-
но до най-красивия замък в града (Charlottenburg), и нека броенето започне сега, от 1 до 365. 
И естествено себезаявяването като горда представителка на китната ни родина неизменно 

присъства в ежедневния ми репертоар. Глупавото 
си вцепенение ще спестя от коментар, когато ме 
попитат дали Букурещ е столица на България, все 
пак не ми се иска да имитирам неловко Алеко. Не  
липсва и  възхищение в очите на германците при 
появата ни и започват да се сипят суперлативите 
за всестранното ни развитие и находчивост. И все-

ки път тайничко се чудя дали имат предвид повсеместния ни висок успех 
в университета, или и те като мен са се натъкнали на уличните музиканти 
в у-бана с тенекиена китара, никакви познания по немски и БГ паспорт... 
и пак контрасти! Дали защото избрах за себе си космополитна столи-
ца с обременена история и сега сякаш светът е решил да си го върне, 
изтласквайки германците към периферията на Берлин, или защото 
контрастите са в самата мен. Въпреки че в началото на някои дни ми се 
плаче от напрежение, в края на същите съм в мир със себе си, защото 
оценявам огромния шанс на престоя си тук и съм благодарна! И искам да 
гледам на нещата така, а не да страдам от синдрома „бездържавен“, кой-
то настъпва при много от чужденците, които с течение на времето осъз-
нават невъзможността да се впишат в нито едно от обществата тотално. 

Смешно и неуместно, но почти всяка вечер, преди да успея да заспя, 
в съзнанието ми изниква речта на Странджата и конкретната му реплика: 
„Да си хъш, означава да си мъченик!“. Никой от нас не е, но да пренесеш 
душата си на хиляди километри от семейство и приятели, е достойно да 
се нарече борба. Само така вкусът на ежедневната победа си струва. Аз 

лично продължавам да се уча – от себе си и за себе си, изпит с много поправителни сесии и 
вечно недостатъчна подготовка. Особено урока: преглътни деструктивния си балкански инат! 
Но пък усилията ще си струват. Аз вярвам! 

Анна Симитчиева, випуск 2008, Берлин

Надежда Радулова 
завършва Българска и 
Английска филология в 
СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. През 2001 защитава 
степента Магистър по 
философия към Централ-
ноевропейски универси-
тет, Будапеща и The Open 
University, London. Докто-
рантка е към Катедра по 
теория на литературата на 
Софийския университет. 
Автор е на стихосбирките 
„Онемяло име“, „Алби“, 
„Памук, стъкло и електри-
чество“. Носител е на На-
ционалната награда „Иван 
Б. Николов“ (2001) за млад 

автор на годината. Нейният 
творчески път минава през 
нашата гимназия, тук е 
открито дарованието Ӝ, за-
това ще се опитаме да ви 
доближим до поетесата.

Г-жо Радулова, какво 
Ви даде животът в ЕГ „Б. 
Брехт“?

Гимназията ми даде 
възможността да живея в 
общност, без да губя авто-
номността си – опит, който 
в изключителна степен 
дължа на чудесните си съ-
ученици и на безценното 
приятелство, подкрепа и 
уроци на преподавателка-
та ми по литература Анета 
Попова.

Как се разви животът 
Ви след гимназията?

Работа с езика като 
мощно средство за работа 
върху себе си и със света 
– четене, писане, интер-
претация, превод, общу-
ване, експеримент, бунт, 
толерантност, любов…

От кои чужди и бъл-
гарски поети се учихте 
Вие?

Ботев, Вапцаров, 

Далчев; Шекспир, Рилке, 
Лорка, Емили Дикинсън, 
Марина Цветаева, Силвия 
Плат, Робърт Фрост, Боб 
Дилан, Лори Андерсън, 
Пати Смит.

Какво Ви вдъхновява, 
какво е за Вас словото, а 
поезията?

Езикът на поезията е 
едновременно приключе-
ние и инструмент, който 
осигурява достъп до иначе 
недостъпни сфери на съз-
нанието, до заключени 
светове.

Какво Ви дава или 
взема еманципацията?

Извадена от тесните 
идеологически и полити-
чески контексти, еман-
ципацията е форма на 
упражняване на свобода. 
Практика на ума, която 
изисква постоянна работа 
и осъзнатост колко трудно 
постижима е задачата…

Какво Ви носи удо-
влетворение? Кои неща 
цените най-много?

Приятелството, сво-
бодата, способността за 
радост.

ТАЛАНТЪТ ПРИ НАС Е НА ПОЧИТ

СТУДЕНТИ В ГЕРМАНИЯ ИЛИ
КАК ЗИМУВАТ ЛЯСТОВИЦИТЕ...

УЧИТЕЛ И ДИРЕКТОР В ЕДНА СЪДБА



66 ЕГЕГюбилеен вестникюбилеен вестник

„На ви мойта книга – тя е вам завет.
Тя е откровение, божа благодат –

младий прави мъдър, а стария – млад!“
„Паисий“ – Иван Вазов

Живи са възрожденските уроци на Паисий Хилендарски и 
Иван Вазов в нашата гимназия, където се цени четящият ученик 
и учител. Тъй като държим на високото качество на постигна-
тото, в учебния процес осигуряваме и стимулираме четенето. 
При нас библиотиката е уютно място за всеки, който е избрал 
да развива себе си чрез узнаване, анализиране, коментиране, 
превеждане. Достойното и градивното интелектуално занима-
ние е обезпечено, тъй като библиотеката е създадена още през 
1974 г. с начален фонд 3600 библиотечни единици. Днес фондът 
разполага с 18893 б. единици и съдържа справочно-енцикло-
педична литература и  художествена литература на български, 
немски, английски и френски езици, аудиовизуални средства. 
1/3 от този фонд е на съответните езици, изучавани в гимнази-
ята.

Ежедневно освен използуването на библиотечни единици 
се извършват устни библиографски и електронни справки. 
Провеждат се уроци по библиотечно-библиографски знания с 
учениците от осмите класове. Те придобиват умения за само-
стоятелна работа с фонда – търсене на необходимата инфор-
мация, използуване на речници, енциклопедии, каталози. Запо-
знават се с различни елементи на книгата, а целта на учителя и 
библиотекаря е създаването на необходимост от системно чете-
не през целия живот.

В ЕГ „Б. Брехт“ учат 1009 ученици, а от тях 525 са читатели 
на библиотеката. До 30.11. 2009 г. услугите Ӝ са ползували 5124 
читатели, от тях в заемна 3430 и в читалня – 1694. Училищното 
ръководство и библиотекарят Мария Трифонова имат амбици-
ята домът на знанието и мъдростта да се превърне в модерен 
библиотечно-информационен център. Потребителите ще полу-
чат достъп до книжни издания, електронни медии, професи-
онално изготвен справочен апарат, който може да задоволи 
изискванията на съвременното образование. При нас се чувства 
уютно този, за когото четенето и живеенето все още се припо-
криват.

Васил Дурев, випуск 2006
Мозайката на моето училище е пъстра и богата на 

нюанси. Всеки, прекрачил прага на Езикова гимназия 
„Б. Брехт“, е оставил своето малко цветно камъче, а 
си е тръгнал със сълза в окото, пълно с мечти сърце 
и топло чувство към най-добрия учител, най-верния 
приятел, най-чистата любов. 

КОГАТО ПОСТАВЯШ НАЧАЛОТО...
Люба Стоева, 8.а клас

Да си призная, разговори-
те за Езиковата в семейството 
ми и училището са присъства-
ли много преди да стана част 
от тази гимназия. Мисълта за 
приемането в елитното учили-
ще витаеше в умовете на все-
ки от нас – седмокласниците 
– миналата година. Моето при-
емане в това училище беше 
заслужен успех и повод за са-
мочувствие и сигурност в себе 
си, че съм успяла да премина 
през сериозно изпитание. Не-

увереност винаги има, когато не знаем какво ни предстои, но тя 
избледнява, когато имаме сигурността, че си струва да се изми-
не този път. Ако някой ви каже, че небесата са се отворили и той 
някак безболезнено се е справил с изпитите – не му вярвайте! 
За всекиго изпитите представляваха трудност, всеки е положил 
усилия в решаването на задачи и анализите на герои и постъп-
ки от литературните произведения. Ужасът от петдесетте зада-
чи ме навестяваше често, а баба Илийца ме преследваше дори 
насън. Естесвено, всичко си има и добра страна – интересно е 
да изучаваш нов език, да се докоснеш до един нов свят. Факт е, 
че започваме да говорим и сънуваме на немски. 

С приема в новото училище навлизаме в нова среда. Запоз-
нанството с много странни, различни хора е предизвикателство, 
което си струва да преодолеем! Тази среда ни предлага об-
щуване с приятни и не толкова приятни хора, но това ни кара 
да разберем много нови неща за себе си и да знаем по-добре 
какво обичаме и мразим. В моменти на досада от тежкото учене 
не забравяме едно – всяко изпитание само ни прави по-силни, а 
това е повод да се гордеем със себе си.

КОГАТО ПРЕСЛЕДВАШ МЕЧТИТЕ СИ...
Виктория Стоилова, 9.д клас

Девети клас е годината на 
прехода от безгрижието на 
детството към отговорността 
за бъдещето. Оставили зад 
себе си образа на „зайци“, 
сега ние поемаме по друго 
стъпало в живота. Промяната 
в училище е голяма – повече 
часове, различни учители, 
купища домашни, а на нас все 
ни се иска да бъдем пак без-
грижни, весели деца. Но това 
разнообразие на училищни 
предмети единствено ни по-
мага да сформираме интере-
сите си, а в допълнителните 

дейности като журналистическия клуб или театралната група 
да натрупаме опит в областта, която ни вълнува. 

Девети клас е и годината, в която порастваме и сме вече 
изцяло изградени като личности. Наблюдава се невероятен 
спектър на характери сред съучениците – някои вечно весели 
и оптимисти, други – смълчани и умислени, трети – амбициозни 
и горди, а някои просто се носят по течението и чакат да видят 
какво им е приготвил животът на следващия ъгъл. Но точно това 
разнообразие е причината да се сформират такива нерушими 
приятелства през тази година, които ще продължават да бъдат 
силни и след гимназията.  

Девети клас е и последната година на все още неизчезнало-
то детство у нас. Последният момент, в който все още можем да 
си позволим малко безгрижие и повече веселие. Да, животът ни 
чака нетърпеливо отпред със своите препятствия и възнаграж-
дения, но нас това не ни плаши. Ние сме все още в разцвета на 
тийнейджърските си години, когато животът е розов, мечтите са 
възможни, любовта е пленяваща, приятелството е вечно. 

КОГАТО РАЗБИРАШ СВОЯ ИЗБОР...
Екатерина Козарева, 10.е клас

Светът е малък, а живо-
тът е пред мен. С тази мисъл 
се събуждам всеки ден, за-
щото избрах да уча в Езикова 
гимназия „Б. Брехт“. Получих 
възможността да се себедо-
казвам, да трупам знания в 
най-престижното училище 
в града. То е с четириде-
сетгодишна история, в него 
преподават учители с висок 
професионализъм, доказали 
се с успехите на учениците си, 
отлично реализирали се в жи-
вота. Не се обръщам виновно 

и плахо към своето старо училище, което беше мой дом дълги 
седем години, а вървя по пътя си и уча с гордо вдигната глава, 
със самочувствието на пораснал и мъдър човек, който знае как-
во иска от живота и е сигурен, че е направил своя избор.

В тази гимназия ме чакаше неоткрит от мен свят. Свят, кой-
то носи познания, мъдрост и опит. Всички знания, които придо-
бих тук, ще ме превърнат в гражданин на света. Младостта ми 
дава решителност и дързост. Наученият от мен английския език 
ме прави уверена и способна да общувам свободно навсякъде 
по света. Нашето поколение е мъдро. Мъдро с възможността 
да избира между много пътища. Математическите формули 

са еднакви навсякъде, езикът на знанието е универсален. Но 
аз избрах да уча езици, защото чрез овладяването им ние се 
превръщаме в частица от един глобален свят. В него има много 
и различни култури, но това не пречи на хората да се разбират 
и да си помагат, тъй като знаят два универсални езика – на сър-
цето и на любовта.

Желая да откривам нови хоризонти, да събирам знания, 
които ме правят силна и полезна за себе си и другите. Трупайки 
мъдрост и опит, утре гордо ще кажа: „Аз избрах да уча в ЕГ „Б. 
Брехт“ и не съжалявам за избора си, защото той ми отвори много 
врати, защото ми помогна да разбера какво искам от живота.“

КОГАТО СЕ ОПИТВАШ ДА ИЗЖИВЕЕШ ЕЗИКОВАТА...
Гергана Стаменова, 11.д клас

От днешна гледна точка 
вече виждам и оценявам, 
че Езиковата не просто се 
завършва, тя се изживява, 
изживява се по един своеоб-
разен, пъстър и обогатяващ 
начин, който само някой учещ 
тук може да разбере. Възмож-
ността за научаване на два за-
падни езика, квалификацията 
на учителите и възможностите 
за реализация, които пред-
лага, са безспорни и са това, 
което ме привлече тук, но 
жизненият опит и множест-
вото интересни изживявания, 

които впоследствие започнах да получавам, бяха не по-малко 
значими и удовлетворяващи.

В действителност тук се научават много уроци, дори поняко-
га да са заплатени с известно количество нерви и недостиг на 
сън. Но има и едни други уроци, които не са академични, няма 
ги в учебниците и се схващат неусетно. За щастие, в Езиковата 
попаднах на преподаватели, които не възприемат учениците си 
като флашки, където просто трябва да се складира информация, 
на преподаватели, които с плам и обаяние, когато останат някол-
ко свободни минути в часовете, ни предават своите лични уроци, 
предават ни опит, събиран с години. А няколко от тях направиха 
нещо още по-ценно – накараха ни да се чувстваме обичани. 

Друго важно нещо със сигурност е атмосферата – не говоря 
за прозорци, чинове, понеже това би сменило донякъде посо-
ката на размислите. Говоря за онази обстановка, която се съ-
здава от хората тук. Ще излъжа, ако кажа, че харесвам всички, 
но пък няма как да не оценя разнообразието и колоритността 
на характери, които са събрани тук. Вървейки по коридорите, 
поглеждайки стаите в междучасията, можеш да видиш всичко 
– от трескаво преговарящи последните уроци преди някоя 
контролна, до весело припяващи си някоя песен ученици и след 
известно време, дори да не познаваш много от тях, започваш да 
свикваш, да знаеш какво можеш да очакваш, да знаеш, когато 
се разминеш с някого, че той/тя е от Езиковата и споделя много 
от преживяванията ти. Освен това имах щастието да открия своя  
клас, имах щастието да намеря хора, без които не си представям 
живота си, хора, с които съм се смяла до просълзяване, но са 
били до мен и са ми помагали тогава, когато просълзяването не 
е било от смях. 

Колкото и изтъркано да звучи, след време Езиковата наисти-
на се превръща във втори дом. Затова обЕГтивно казано, твърдо 
смятам, че Езиковата е място, в което си заслужава да бъдеш, 
нещо, което си струва да изживееш. 

КОГАТО СЕ РАЗДЕЛЯШ С УЧИЛИЩЕТО...
Зорница Петрова, 12.е клас

Езиковата гимназия „Б. 
Брехт“ е училище с богати тра-
диции и заслужено добра сла-
ва, творящо една нова история 
– Историята на Великите, 
Амбициозните, Дръзките и Не-
победимите. Такива са по-го-
лямата част от възпитаниците 
на ЕГ – велики с постиженията 
си, амбициозни да постигнат 
най-високите върхове, дръзки 
да покажат на света кои са и 
да го покорят, непобедими в 
изпитанията.

Времето, прекарано в тази 
гимназия, ще остави незаличи-

ма следа в съзнанието ми – 5 години, белязани от незабравими 
спомени. Прекрасни моменти със съученици и приятели, друже-
любни, но строги учители и разбира се, много положени усилия 
и труд в ученето. И сякаш сега, когато обърна поглед назад във 
времето, към деня, в който пристъпвах предпазливо в двора на 
ЕГ, посрещната от думите „Хапни морковче, за да си вземеш из-
пита“, осъзнавам как неумолимо е изтекло всичко и как скоро 
ще чуя последния учебен звънец, но вече изпълнена с увере-
ност и гордост. Виждам как Гимназията е превърнала скромното 
страхливо зайче в млада, амбициозна и дръзка личност, готова 
да се изправи пред изпитанията на живота. А това израстване е 
резултат от задружността и подкрепата, която съм получавала 
от класа си, изискванията на учителите, които вярваха в способ-
ностите ми и стимулираха моите изяви. И като личност, изявила 
творческите си умения в литературните сборници на училището, 
като журналист в училищния вестник „Обектив“ се надявам да 
съм оставила значима следа в паметта на ЕГ.

Ще ми липсват моите съученици, превърнали се в мое семей-
ство, и учителите, които приемах като свои приятели! Горда съм, 
че бях част от тази История!

Мозайката на моето училище е огромно пано, което с 
всеки отминал випуск ще насища цветовете си и ще вае 
нови фигурки. Тук, в сърцето на мозайката, сме ние – уче-
ниците. Колко много цветове! Да, различни сме – сърдити 
или усмихнати, устремени или отегчени, гонещи ту оценки, 
ту дискотеки, обидени или току-що простили, но млади, тър-
сещи и за това красиви!

Васил Дурев, випуск 2006

Многобройни са постиженията на нашите ученици във 
всякакви изяви – олимпиади и матури, общински турнири и 
международни състезания, конкурси за есета и стипендии на 
престижни организации. Тази разностранна активност съвсем 
естествено намери реализация и в журналистиката – нашият 
вестник не само отразява ставащото тук, но и оформя контури-
те на всичко това, от което се вълнуват учениците. Неслучайно 
идеята за него тръгна точно от тях; 37 души изявиха готовност 
за редактиране на вестника, сред тях имаше два сформирани 
екипа, като единият дори представи готов пилотен брой! Почти 
всички кандидатури бяха стойностни и сериозно ни затрудниха 
да подберем най-добрите. Но нямаше начин да не ги намерим 
– пролича и желанието за изява, и професионалното отношение 
към журналистиката, и разбирането, че вестникът ще добави 
още един щрих към утвърденото име на гимназията. И ако в 
началото имаше съмнение дали вестникът ще може да събира 
материал за ежемесечни броеве, се оказа, мястото дори не сти-
га, че материалите трябва да се съкращават… Затова и работят 
два екипа, а техните ръководители Бойка Лумбева и Валентин 
Стоянов гарантират, че от Гимназията ще излязат и сериозни 
журналисти!

Вестник „Обектив“ не е прецедент в 40-годишната ни исто-
рия. През 1978 г. излиза „Ученически глас“, който е донякъде 
„нелегален“ вестник – издаван в ръкописен вариант, правен по 
самоинициатива, със свежа доза хумор и самоувереност. Реди-
ца випуски са участвали и в литературния проект „Дебютант“ 
на дългогодишния учител Г. Спасов. Нашият вестник обаче из-
лиза извън пародирането и извън специфично литературната 
проблематика. Той съдържа рубрики, отразяващи ученическите 
успехи и настоящето ни в текст и снимки, запознава ни с успели 
бивши възпитаници, с една дума – увековечава ставащото тук. 

И в това е отговорността ни – да преведем през годините 
стойностното, да покажем на следващите випуски как сме се 
учили, как сме празнували, какво сме ценели… И така да съз-
дадем още една част от духовния облик на Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“!

Валентин Стоянов

МОЕТО УЧИЛИЩЕ ИЛИ
ФРАГМЕНТИ ОТ ЕДНА МОЗАЙКА

НАШИЯТ ВЕСТНИК – НЕОБХОДИМОСТ,
ОТГОВОРНОСТ И ПАМЕТ

БИБЛИОТЕКАТА – 
ДОМ НА ЗНАНИЕТО И МЪДРОСТТА
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Завидният талант, широките 
знания и умения, желанието за 
изява карат възпитаниците на 
ЕГ да създават чудеса. С въл-
нение си спомня за годините, 
прекарани тук, доц. Младен 
Влашки – преподавател по За-
падноевропейска литература 
в ПУ „Паисий Хилендарски“. 
Изследователят даде висока 
оценка на литературния ни сборник „Цветен сън“:

„Спомените ми от някогашната „Немска гимназия“ в Пазар-
джик са така важни за преживяванията ми в последните години, 
че с удоволствие се връщам към тях при всяка възможност. Да 
прочета текстовете в този сборник, бе тъкмо такова завръщане в 
местата на младостта ни, където ръка за ръка вървяха и природ-
ните (най-често свързвани с влюбванията и разлъките), и просве-
тените ни младежки въжделения. И не мислете, че правя грешка, 

когато изписвам „младостта 
ни“, защото в Гимназията това 
бе много важно – да си част от 
един колектив от млади учите-
ли и техните ученици, от хора, в 
които енергиите на младостта 
се превръщаха в приятелство 
и доверие, което ни събира и 
до днес. Характеристиките на 
сборника показват, че макар 

да се менят времената и нравите, макар поколенията да се ре-
дуват в естествения кръговрат на живота, Училището на Езикова 
гимназия „Б. Брехт“ − гр. Пазарджик” не губи духа си на елитно 
европейско  културно средище. За това и ние, за които това учи-
лище по живот е само спомен, и младите ни „съученици“, за кои-
то то е днешна реалност, наистина го обичаме. И не се страхуваме 
да изразяваме тази любов в писано слово, в слово, което остава 
и така гради паметта за една Велика гимназия.“

„Чудиш се защо не те 
поздравих с удивителен 
знак. Знаеш ли, не го зас-
лужаваш. Защото не си 
идвала при мен от месеци, 
драга гостенке.

Нима ме забрави, мен, 
спътницата ти, при която от-
сядаше в прохладните юл-
ски вечери и заедно, двете, 
опрели глави на прозореца 
и вдишвайки освежителния 
дъх на нощта, се потапях-
ме в тишината и творяхме 
заедно? Нима не те виках 
достатъчно и моят зов да 
не би да остана нечут? Или 
просто си решила да не чу-
ваш думите ми вече.

В теб единствено наме-
рих утеха, когато никой не 

вярваше на думите ми и те 
винаги оставаха неразбра-
ни. Ти беше онзи слушател, 
от когото имах нужда; ти 
беше нещото, което при-
даваше смисъл на слово-
то ми. 

Но нима ти умря заедно 
с мен, Безплътна Музо? 
Погребана отдавна, без-
жизнена, безчувствена? 
Или току се криеш зад 
някоя сянка и тайничко ми 

се присмиваш? Е, ако е 
второто, явно съм те над-
ценила. Очаквах поне да 
дойдеш и да ми се изсмееш 
в очите на това, което пиша 
в момента.

Но всъщност... почакай, 
Музо, ти си тук. Усещам, че 
пръстите ми пишат сами, 
макар и едва-едва. Ето, ти 
ме поглеждаш с жълтоокия 
си поглед, сякаш казвайки 
ми колко незначителна 

съм, хвърляш презрителна 
усмивка през рамо, хващаш 
китката ми и изпод ръцете 
ми излизат букви, думи, 
словосъчетания, но сякаш 
на език, различен от моя. 
И въпреки че написаното 
има един и същи смисъл, 
то е написано на друг език. 
Неразбираеми акорди.  

Не, Музо, иди си. Не те 
желая повече наоколо. Ти 
ме опияняваш и ме караш 

да правя неща, които иначе 
не бих направила; да из-
река слова, които иначе не 
бих изрекла. Иди си, защо-
то ме е страх от това, което 
можеш да създадеш. 

Защото не мога без 
теб.“

Тук момичето остави 
писалката си. За кратък 
момент се взря втренчено 
в нея, после не издържа. 
Сграбчи нервно листа, на-
къса го на малки парченца 
и го хвърли зад себе си. 
Искаше да се откаже от 
музата си, но знаеше, че 
решението Ӝ е крайно не-
трайно и ще има сила само 
докато нашественицата 
настъпи отново...

Вече 10 години Езико-
вата гимназия в Пазарджик 
има своето литературно 
лице чрез превърналото 
се в традиция издаване 
на книжка с ученически 
текстове. Тя отговаря на 
потребностите и на чита-
телите, и на авторите – уче-
ниците. Изречено наум 
или на глас или написано 
в час – така би могъл да 
се определи характерът на 
ученическия сборник със 
стихотворения, есета и ли-
тературни съчинения. Някои 
от текстовете „споделят“ 
преживяно чувство, други – 
вълнуващ размисъл, трети 
са написани след усилена 
подготовка за класна рабо-
та или олимпиада. Всичко, 
създадено от учениците, е 
поле на вдъхновението и 
експеримента чрез Слово-
то, на търсачеството и 
откривателството като 
емоционална и интелекту-
ална тяхна потребност от 
себеизразяване в диалога 
с Учителя и Другите. 

В „биографията“ на 
Сборника водеща е ролята 
на неговите автори – уче-
ниците,  но не по-малко 
значима е ролята на учи-
телите, които присъстват 
„зад кадър“ в ролята на 
архитекти и редактори на 
всяка от издадените през 
годините книжка. Този учи-
лищен алманах е гордостта 
на учителите по български 
език и литература в гимна-
зията. Едно цяло десети-
летие от техния професи-
онален опит е свързано с 
ангажимента да подготвят 
издаването на книжката. В 
началото те подтикват, оку-
ражават пишещите деца да 
се изявяват, а днес, стъпи-
ли на познат път, учениците 
сами търсят учителите си с 
надеждата да покажат как-
во ново са написали или на 
бял свят да се появи нещо, 
писано преди години. Учи-
телите по български език 
и литература преглеждат 
и подбират текстовете, 

обсъждат структурата и 
заглавието на книжката, 
включват и рисунки на 
ученици, организират пре-
зентация на сборника с 
ученическо творчество.

През 2000 г. излиза пър-
вата книжка от поредицата. 
Тя е поетичен сборник, 
посрещнат с одобрение от 
„обществото“ на Езиковата 
гимназия. Заглавието на 
книжката е „Обещай ми 
луна“. И тук, и във всеки 
следващ сборник заглави-
ето се ражда от интересна 
инвенция на някого от 
учениците, впечатлила ре-
дакторите. 

Авторите са млади хора, 
които имат нужда от кураж, 
но и от оценка. Първи кри-
тици на книжката са Иван 
Есенски, Иван Бунев и Ни-
кола Иванов пазарджишки 
творци, които дават своята 
компетентна литературна 
оценка изключително ба-
лансирано и по човешки и 
с присъствието си доприна-
сят да се почувства праз-
ника на поезията в китния 
двор на къщата музей на 
Константин Величков през 
месец май. Учителско учас-
тие – Георги Спасов, Фани 
Попова, Бойка Лумбева, 
Ваня Костова. 

С Диана Стоева във вто-
рата книжка творческият 
екип укрепва и развива ра-
ботата с надарените деца в 
посоките на различни „уче-
нически“ жанрове, които си 
дават среща по страниците 
на всяка следваща книжка 
с младежко  творчество. 
Третата книжка включва и 
доста млади преподавате-
ли в екипа на редакторите: 
Милен Спасов, Марияна 
Белнейска, Галина Бамба-
лова, Теодора Димитрова, 
Цветелина Иванова. След 
третата книжка и препода-
вателите Василка Стояно-
ва, Албена Узунова, Пенка 
Христова, Петя Енкина, Ва-
лентин Стоянов, Мария Не-
дева утвърждават традици-
ята с желанието и реалния 

си принос за издаването на 
следващите сборници.

По повод на втората 
книжка се поражда ползот-
ворният контакт на Езико-
вата гимназия в Пазарджик 
с Университета. Препода-
ватели в Пловдивския уни-
верситет – проф. Светозар 
Игов, доц. Младен Влашки, 
доц. Марин Кадиев, както и 
доц. д-р Радослав Радев са 
приети като значими авто-
ритети, които сърдечно и 
умело напътстват младите 
таланти. Някои от тях гос-
туват на учениците повече 
от един път. Доц. Младен 
Влашки има по-особено 
отношение към Езикова 
гимназия „Бертолт Брехт“, 
защото е неин възпитаник. 
С високия си академичен 
авторитет този модерен 
университетски препо-
давател в областта на 
литературата е и пример 
за пишещите ученици, и 
гордост за училището си. 
В предисловието си към 
„Цветен сън“ той споделя 
приликата между „вчера“ 
и „днес“ на Училището със 
свой дух: „Днес този някога-
шен живот е само спомен. 
Но в текстовете, събрани 
в сборника, е жив същият 
дух – духът на младежкото 
търсене на смислите и на 
овладяването на умението 
да общуваш както с хората 
около теб, така и със сякаш 
абстрактните реалии на 
родното, на онова, в което 
вярваш, към което си при-
вързан, на интелигентното 
схващане за живот“.

Особено интересно е 
„гостуването“ на ученичес-
кия сборник на списание 
„Родна реч“. Със съдей-
ствието на г-н Никола Ива-
нов известните съвременни 
творци Алек Попов и Бойко 
Ламбовски участват в твор-
ческа среща с пишещите 
ученици, а след това редак-
тират подадените в редак-
цията на списанието мате-
риали. Така целият брой 1 
за 2005 година представя 

написаното от младите 
таланти на Езикова гим-
назия „Бертолт Брехт“ 
– гр. Пазаржик заедно с 
критическите рецензии 
към текстовете, които не са 
одобрени.

За оригиналното ху-
дожествено оформление 
на осем от ученическите 
сборници учителите по 
български език и литерату-
ра разчитат на уменията и 
творческия усет на препо-
давателката по рисуване  
Даниела Перничева. 

Още от самото начало 
училищното ръковоство 
подкрепя инициативата на 
Методическото обедине-
ние по български език и 
литература за издаването 
на ученическия сборник, 
като осигурява финанси-
рането Ӝ, а също и сред-
ствата за презентирането 
Ӝ. Заслугата е на Лазар 
Кишов, Ненка Стоянова и 
Велка Недялкова, които 
в последните години осъ-
ществяват изключително 
ползотворните връзки с 
Родителското настоятел-
ство на Езикова гимназия 
„Бертолт Брехт“. Чрез лите-
ратурния сборник връзката 
между децата, учителите, 
училищното ръководство 
и родителите добива ценна 
реална стойност и генери-
ра нови идеи за съвместна 
работа.

Училището винаги е 
било мястото, където та-
лантът може да бъде рано 
открит и компетентно под-
помаган. Десет години 
това вече се случва в Ези-
кова гимназия „Бертолт 
Брехт“ чрез книжката с 
литературно творчество 
на учениците, но то се е 
случвало и през четирите 
десетилетия от съществу-
ването, както ще става и 
в бъдеще, защото талантът 
и интелектът търсят своята 
сцена за изява. А какво по-
подходящо място има за 
това от нашето училище?

Фани Попова

Работата с изявени ученици по български език и литература „отвъд” класната стая

СБОРНИКЪТ С УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО В
ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” НА 10 ГОДИНИ

ДА СЕ СРЕЩНЕМ ВДА СЕ СРЕЩНЕМ В
„ЦВЕТЕН СЪН”„ЦВЕТЕН СЪН”

Виктория Торбанова, 8.е клас

„ЗДРАВЕЙ, МОЯ МУЗО“
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ДА МОЖЕХ ДА СИ СПОМНЯ

Да можех да си спомня първия миг,първата среща с теб!
Колкото и неясен,сезонът на любовта ни е топло лято
или може би студена зима!
Така безследно се изплъзна и изчезна ти,
а аз бях сляпа да видя това в бъдещето,
докато беше още време.
Бях толкова глупава да не забележа
разпъпването на своето дърво
и сега то няма да разцъфти може би до май!
Само ако можех да събера всичко
и да го пренаредя в един от онези изминали дни!
Оставям го да идва и да си отива така безследно,
топейки се като отминал първи ланшен сняг.
Изглежда за теб съм значела много,
но сега сякаш всичко е преобърнато наопаки.
Само да можех сега да възстановя
тези отминали щастливи мигове,
това първо докосване-ръка за ръка!
Знаел ли е някой някога до сега за тръпката от това!?

Преведе от английски език Михаил Лумбев, випуск 2008

I WISH I COULD REMEMBER THAT FIRST DAY
by Christina Rossetti

I wish I could remember that first day,
First hour,first moment of you meeting me,
If bright or dim the season, it might be
Summer or winter for ought I can say;
So unrecorded did it slip away,
So blind was I to see and to foresee,
So dull to mark the budding of my tree
That would not blossom yet for many a May.
If only I could recollect it, such
A day of days! I Let it come and go
As traceless as thaw of bygone snow;
It seemed to mean so little, meant so much;
If only now I could recall that touch,
First touch of hand in hand – Did one but know

Хлад не дразни ни душата –
словото у нас напира. 
Гадно хили се съдбата, 
но писалката не спира.

Просто има много гнет...
... мокри са сълзите...
Затова с мастилен мед
ви храним ний мечтите!

Нищо, че светът е лош – 
не страх ни е от хули подли.
Тъй в празничната нощ
твориме стиховете плодни.

И не, няма да се предадем!
Словото е наш морал. 
По-добре е да умрем, 
но да бъде с идеал!

Магдалена Лазарова, 12.з класМагдалена Лазарова, 12.з клас

LE  FEU  SPÉCIALLE  FEU  SPÉCIAL

Toi, tu es mon feu,Toi, tu es mon feu,
Toi, tu es mon e spoir;Toi, tu es mon e spoir;
Toi, avec tes yeux bleus,Toi, avec tes yeux bleus,
Toi, avec tes cheveux noirs!Toi, avec tes cheveux noirs!

Quelquefois, tes yeux bleusQuelquefois, tes yeux bleus
Eteignaient un peu mon feu.Eteignaient un peu mon feu.
Quelquefois, tes phrasesQuelquefois, tes phrases
Tuaient mon courage.Tuaient mon courage.

Mais toi, tu es quelque chose de spécial,Mais toi, tu es quelque chose de spécial,
Mais toi, tu me fais heureuse!Mais toi, tu me fais heureuse!
Tu brûles mon feu spatial,Tu brûles mon feu spatial,
Je ne veux pas d’autre chose.Je ne veux pas d’autre chose.

СПЕЦИАЛНИЯТ ОГЪНСПЕЦИАЛНИЯТ ОГЪН

Ти, ти си моят огън, Ти, ти си моят огън, 
ти, ти си моята надежда!ти, ти си моята надежда!
Ти, с твоите сини очи! Ти, с твоите сини очи! 
Ти, с твоите черни коси!Ти, с твоите черни коси!

Понякога твоите сини очиПонякога твоите сини очи
гасяха моя огън.гасяха моя огън.
Понякога твоите думиПонякога твоите думи
гасяха моята смелост.гасяха моята смелост.

Но ти, ти си нещо специално! Но ти, ти си нещо специално! 
Но ти, ти ме правиш щастлива!Но ти, ти ме правиш щастлива!
Ти палиш моя пространствен огън!Ти палиш моя пространствен огън!
Аз не искам нищо друго.Аз не искам нищо друго.

Отминаха стотици залези...
Стотици нощи,
несъбудени
си тръгнаха
без твоя вкус на люляци.
Стотици бледи пълнолуния
удавиха се
в черните зеници...
Във черното
стопиха се на късове
студено
самородно злато.
Стотици дни зеленооки
запалиха
покоя на сълзите ми.
Зелени нощни пеперуди
изгряха като
сенки от абсент.
И пърхаха до смърт,
до електричество,
и паднаха
зелени от екстаз...
Стотици устни,
нецелунати,
без глас крещяха име
и нечути
се свиха
като просяк
във палтото си.
Стотици клепки
абаносови,
коси,
по-черни от магьосници,
танцуваха в стотици нощи
танго на сенки
и любовници.
Танго, затоплено от вятъра
и твоя нежен вкус на люляци...

Нарисувай ме, художнико,
първо като зима -
студена и бяла като снега,
но вътре в себе си красива,
чиста, нежна и САМА.

Нарисувай ме, художнико,
после като пролетта -
млада, топла и свободна,
пееща песен на ЛЮБОВТА.

Нарисувай ме, художнико,
като лято -
пареща, гореща,

разгаряща страстта.
Нека съм и луда, и вилнееща,
нека чувствам пулса на КРЪВТА.

Нарисувай ме, художнико,
после като есента,
утихнала след лятото,
РАЗОЧАРОВАНА от пролетта.

Нарисувай в мене багрите,
напомнящи студенина,
защото ясно е, художнико -
след всяка есен идва зима
и оставам пак САМА.

Надежда Радулова, випуск 1995

СТЪКЛО
Един прозрачен мъж се счупи в нея,
отчупи се парченце стъкълце,
заседна вътре
и я нарани.

Бе неочаквана,
необезопасена
любов с протъркан етикет и мръсно гърло.
Не бе достатъчно газирано,
не бе достатъчно студено,
не се римуваха бикините със сутиена
подобно тези на митичната машинописка
от Огнената проповед.

Не беше още
излязъл преводът на
Естетическа теория на Адорно
и те не знаеха, че болката им също бива
нетотална
и нетъждествена.

Също не знаеха
как да проникват там, където
стават взаимни рани,
които никой не лекува.

И затова, навярно от незнание,
той вади с устни стъкълцето, 
а тя задълго занемява,
додето се калцира несъвпадането.

Сега той е нейната висока пеперуда,
а тя е неговият бял равнец,
разделя ги стъкло,
направено от малки стъкълца.

Той вече няма да се счупи в нея,
тя няма да се нарани,
макар да прокървяват заедно,
когато влязат посетители
и прочетат табелката:

„Това е безопасна инсталация -
не е любов,
а още по-малко е изкуство,
още по-малко е изкуство,
още по-малко е изкуство!”

Златина Несторова, випуск 2004

ЗАЛЕЗИ

Николай Генов, 9.в клас

МАСТИЛЕН МЕД

Стилияна Янева, 9.д клас

НАРИСУВАЙ МЕ

Превод на немски език Методи Пачев, випуск 2009

DAS  ENDE  UND  DER  ANFANG

Unendliche grüne Fluren,
ein leiser Regen sie begießt.
Die Blumenblätter klirren,
betrübtes Lied die Fluren übergießt.

In einem Augenblick 
vergraut der blaue Himmel, 
wie eine Wildpferdenreihe 
umfasst die Dunkelheit die Fluren. 

Es ertönt vergess’nes Lied,
der Wind verweht es langsam.
Sanfte Stimme, ausgesprochene Einladung 
trägt der Dunkelheit die Lichter vor. 

Und die grünen Fluren leben auf,
das verwelkte Leben erblüht, 
es schwächt den fürchterlichen Kummer ab,
es hat das vergessene Gerücht zurückgebracht.

Безкрайни зелени поля, 
тих дъжд ги тях залива. 
Потропват цветните листа, 
тъжна песен полята облива. 

Синьото небе, в миг, 
в сиво се превръща, 
като низ от диви коне 
мрак полята обгръща. 

Лее се песен забравена,
вятър бавно разнася я. 
Нежен глас, покана отправена,
на мрака светлината поднася.

А зелените поля оживяват,
разцъфва животът посърнал,
болката страшна притъпява,
забравена, мълвата е върнал.

Кати Банева, випуск 2009

КРАЯТ И НАЧАЛОТО 

Гергана Киркова, 9.е класГергана Киркова, 9.е клас

Виктория Костадинова, 9.а класВиктория Костадинова, 9.а клас

Силвия Йончева, 12.з клас

Виктория Мичева, 
9.е клас

Гергана Кратунчева, 8.а клас

Написа на френски език и преведеНаписа на френски език и преведе

ДОКОСВАНЕ  ДО  КРАСОТАТА

Борислава Узунова, Борислава Узунова, 
8.е клас8.е клас


