
Ако искаш да развиеш ти талант и фантазия,
ела при нас в Езиковата гимназия!

БРОЙ 28
ЮНИ

2016 г.

На 25 март в Пловдивския универ-
ситет за трети път беше организирана 
ученическата конференция „Express 
yourself“. Нашата гимназия участва 
за втори път в подобно състезание. 
Отборите от Езикова гимназия тази 
година бяха три. Отборът, избрал те-
мата „Далече от очите, далеч от ума“, 
спечели второ място в крайното кла-
сиране. В отбора участвахме ученици 
от 10.з клас – Гергана Янева, Димитър 
Шопски и 10.б – Мартин Сидов, Мария 
Димитрова и аз – Кръстина Стефанова. 

Госпожа Благоева ни помогна в реали-
зирането на проекта ни. За цел имах-
ме да представим проблема, свързан с 
бунището в областта ни, близо до село 
Алеко Константиново. Втората част 
на представянето ни беше именно 
решението, което може да се окаже и 
доходоносно. Газовете, отделящи се от 
сметището, са вредни, а заради разпо-
ложението му са застрашени няколко 
села от обгазяване. Нашата презента-
ция представя решение, което може 
да се приложи на практика, боклуците 
се изолират от почвата, за да не я за-
мърсяват. Изолацията представлява 
наслояване на подложка (полимер), 
бентонит (седиментна скала). Тази 
изолация се посипва с пръст. 

Продължение на стр. 2

Тази година на 12 февруари на-
шата гимназия имаше честта да бъде 
посетена от хора с немалко значение 
за страната. На гости ни бяха Негово 
превъзходителство френският по-
сланик Ксавие Лапер дьо Кабан и 
г-н Лоран Атал – аташе по образова-
телно сътрудничество към Френския 
културен институт в България. Целта 
на посещението е среща с учениците-
франкофони, които без притеснение 
разговаряха и обсъждаха различ-
ни теми, вълнуващи младите хора. Гостите имат за задача да осъществят 

контакт с учениците, които са участва-
ли в индивидуален обмен в рамките на 
програма „Ронсар“ през 2013/2014 г. и 
2014/2015 г., а също и с тези, на които 
предстои подобно „приключение“; да 
популяризират възможностите за обу-
чение във франкофонски филиали на 
български университети, както и само-
то обучение във Франция; да ни запо-
знаят с франкофонските дейности.

Продължение на стр. 2

Среща с френския посланик

ЕДИН ВЪЛНУВАЩ ПОЛУФИНАЛ

За да станете 
победители, 
участвайте в 
проекти

на стр. 2
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„Народните будители и Аз“ – един 
вълнуващ полуфинал, който се състоя 
на 19.05.2016 г. Нашият отбор от 10.д 
клас стигна до областния полуфинал 
след оспорвана вътрешноучилищ-
на борба с други три десети класа. 

Премерихме сили с десетокласни-
ците от Белово, които не очакваха 
насреща си такъв силен противник. 
Нашите не само бяха подготвили 
отлично биографията на будителя 
Паисий Хилендарски, но бяха проучи-
ли много книги, вестници и списания 
в общинската библиотека „Никола 

Фурнаджиев“. Нашите изненадаха с 
предварителната си подготовка дори 
висококомпетентното жури. То под-
черта, че въпросите ни към противни-
ковия отбор са на академично ниво. 
Овациите ни днес са за финалистите 
Ани, Цвети, Теди, Пепи Лазова, Пепи 
Георгиева, Спас, Жулиета, Дени, Дани, 
Цветан, Ангел и Васко.Те доказаха, че 
е жив интересът ни към Възраждането 

– „най-българското време“. Предстои 
им да проучват вече шеста биография 
на наш възрожденец. Това е извън-
класно занимание, в което ги движат 

амбицията да бъдат победители и же-
ланието да обогатят личния си списък 
с имената и делата на успелите бълга-
ри. И в миналото, и днес добрите при-
мери са ни нужни за себеуважение и 
по-голямо самочувствие като българи.

Изпращаме ги на финал с поже-
ланието да грабнат ЕКСКУРЗИЯТА 
– тазгодишната награда на Ротари 
клуб, Пазарджик. Споделяме с тях 
вярата, че ЗНАНИЕТО НИ ПРАВИ 
ПОБЕДИТЕЛИ!

Бойка Лумбева
Вестник „Обектив“

ЕДИН ВЪЛНУВАЩ ПОЛУФИНАЛ

Продължение от стр. 1
Когато бунището е под земята, 

не просто ще изглежда красиво, но 
и почвата няма да бъде замърсена. 
Отделящият се метан може да бъде 
използван, ако в подземното бунище 
се изгради газова инсталация, която 
да събира газовете. От тях може да се 
произведе го-
риво. По този 
начин можем 
да предпазим 
почвата от 
допълнително 
замърсяване. 
Как обаче да 
пречистим по-
чвата от вече 
вредните ве-
щества в нея? 
Има много 
растения, ко-
ито извличат 
тежки метали, 
едно от тях е 
лавандулата. 
Вредните вещества остават в корени-
те, а от цветовете може да се направи 
масло. Лавандулата не изисква много 
грижи, вода или плевене. Тя се засява 
веднъж.

Освен презентация представихме 
и макет на начина, по който бунището 
би могло да изглежда. То ще напо-
добява сметищата в много държави 
в западна Европа и северна Америка. 
Изготвянето на макета беше най-за-
бавната част. Но и ни отне най-много 
време. За да съберем необходимата 

информация, трябваше да вземем 
почвени проби от нивата близо до 
бунището. В тази нива се отглежда 
пшеница, от която се прави хляб. В 
пловдивския университет, като истин-
ски млади химици си сложихме пред-
пазните очила, белите престилки и из-
следвахме почвата. Определихме pH, 

съдържанието 
на въздух в 
почвата, какви 
катиони и ани-
они има в нея. 
След това се 
срещнахме с 
агроном, кой-
то ни съветва 
за културите, 
които могат да 
пречистят по-
чвата. С един 
от организато-
рите на про-
екта – доцент 
Жана Райкова 
говорихме от-

носно представянето на самата пре-
зентация. Тя е декан на Физическия 
факултет на ПУ. Даде ни ценни съвети 
– да не импровизираме, всичко да е 
изпипано докрай и ни показа някои от 
основните техники на езика на тялото 
при говорене пред публика. Нашият 
отбор трябваше да се представи пър-
ви, което от начало ни стресна, но не 
ни попречи да се представим добре. 
За да станете победители, участвайте 
в проекти.

Кръстина Стефанова, 10.б клас

За да станете победители,
участвайте в проекти

Продължение от стр. 1
Господата се интересуваха от 

това, колко % от българските уче-
ници изучават френски като първи 
и втори език. На въпроса „Кой от 
езиците в момента ви е най-необхо-
дим?“ г-н дьо Кабан споделя, че най-
голяма полза има от френския език 
и приканва повече младежи да се 
занимават с изучаването му, защото 
езикът отваря врати към света и „Да 
знаеш друг език, е като да имаш вто-
ра душа“. Негово превъзходителство 
споделя, че е очарован от страната 
ни, от хората и кухнята и държи чрез 
тази среща учениците да се вдъхно-
вят с желанието да посетят неговия 
роден край и да споделят впечатле-
нията си.

Мария Димитрова, 10.б клас

СРЕЩА С
ФРЕНСКИЯ
ПОСЛАНИК
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На 13-ти и 14-ти февруари в Езикова 
гимназия „Б. Брехт“ се проведе поредното 
състезание на фондация BEST по дебати, 
оратория, дуо, поезия и проза. Домакините 
не само топло приветстваха участниците от 
цялата страна, но и се представиха добре във 
всички сфери на съревнованието. В областта 
на дебатите първо място като отбор взеха 
Гергана Попова, Тодор Чергаров и Александър 
Венчев. В интерпретация на дуо Виктория 
Керемидова и Иванела Сиракова взеха 5-то 
място. Четвъртата позиция заеха Адриана 
Петкова и Камелия Николова, а второ място 
извоюваха Катерина Стоянова и Александър 
Венчев. В сферата на ораторията полуфина-
листи бяха Иванела Сиракова, Цветелина 
Марова и Недялка Недялкова, а Александър 

Венчев зае 5-то място. В интерпретация на 
проза на полуфинали се класираха Иван 

Михов, Елия Панчова и Цветелина Пенева. 
Награда за пето място в същата област полу-
чи София Николова. В рецитиране на поезия 
трето място зае Грета Николова. Езиковата 
гимназия получи също награда за най-добро 
представяне на училища с 12 или повече 
участници, която беше предоставена на во-
дача на клуба Колби Флеминг. Ивет Кънчева, 
която също взе участие в събитието не като 
състезател, а като доброволка, помагаше с 
организацията на състезанието. Тя обясни, 
че да си доброволец, е повече забавление, 
отколкото отговорност и определи BEST като 
едно голямо семейство. Надяваме се, че от-
борът по дебати на английски ще продължи 
да ни носи подобни успехи и в бъдеще.

Иван Михов, 10.б клас

На тази дата в лекцоинната зала на на-
шата гимназия учениците, явили се на изпит 
за сертификат по английски език, получиха 
наградата за своя постоянен труд. Скромно, 
но тържествено, на справилите се с изпита 
бяха връчени сертификатите на Кеймбридж 
за постигнати отлични резултати по ан-
глийски език. На събитието присъстваха г-н 
Борисов, координатор към езиков и изпитен 
център „АВО“, гр. София, г-жа Мавродиева, 
представител на Cambridge English Language 
Assesment за България, г-жа Директорката на 

ЕГ „Бертолт Брехт“ и разбира се, всеотдайни-
те учители по английски език г-жа Христова и 
г-жа Мърмарова.

Учениците получиха своите поздрави не 
само от там присъстващите важни лица, но и 
от Директора на Кеймбридж. С помощта на 
добре подготвено поздравително видео той 
също успя да зарадва и да мотивира всеки 
един от тях да продължи да се изкачва по 
стълбичката на чуждия език.

И като за един запомнящ се край, вече 
доказали се ученици в областта на англий-
ския език, успяха да разведрят обстановката. 

Катерина Стоянова и Александър Венчев, 
които достойно заемат второто място на съ-
стезанието по дебати, представиха своето 
великолепно дуо, като заслужено спечелиха 
овациите на публиката. 

Допълнителна информация за сертифи-
катите на Кеймбридж по английски език ще 
научите от по-долу представеното интервю с 
учител по английски – г-жа Мърмарова.

За какво точно вършат работа серти-
фикатите?

Те помагат за обучението в чужбина, 

но и са признати от много университети в 
България, без да се налага на кандидат-сту-
дентите да полагат изпит. Също така са нуж-
ни и при търсене на работа в чужбина. Играят 
голяма роля по различни международни 
програми. Например „Еразъм“ е програма за 
обучение на един семестър или една година 
в чужбина, като обучението е на английски 
език – В2 ниво. Освен че сертификатите на 
Кеймбридж са признати по целия свят, те са 
също така безсрочни, докато TOEFL и IELTS 
например имат давност две години. Друго 
предимство е, че помагат при кандидатстване 

във Великобритания чрез UKAS, централизи-
рана електронна система.

Защо да се явяваме на изпит за сер-
тификат?

Много български фирми също го изискват, 
защото е не само официален документ, но 
и показател за отлично владеене на езика. 
Явявайки се на повече подобни изпити, уче-
ниците стават по-уверени в себе си, развиват 
също така и различни качества. Стават много 
по-амбициозни, дисциплинирани и организи-
рани.

Кои са учениците, взели успешно из-
пита и тази година?

За втора поредна година изключително 
успешно само в ЕГ „Бертолт Брехт“ се органи-
зира сесия през ноември. Справилите се със 
CAE (Certificate of Advanced English) тази годи-
на са Никола Вакарелски, Ралица Кайтазова, 
Велина Станоева, Спасимир Шишиньов, 
Катерина Стоянова, Николина Ташева, Петър 
Здравков и Стилиян Караджов. Също така 
Константина Генова, която се пребори успеш-
но с FCE (First Certificate in English).

Ивалина Пенчева,10.б клас

Конкурсът се провежда под името на 
„поета на превода“ – Стоян Бакърджиев. 
Община Пазарджик отдава чест на 
значимия за българската литература 
принос на Бакърджиев, връчвайки на-
ционална награда за превод на негово 
име. С приза са удостоени 8 ученици от 
ЕГ „Б. Брехт“: Натали Калпакова, Анна 
Сарамбелиева, Иван Дянков, Недялка 
Недялкова, Тодор Чергаров, Иванела 
Сиракова, Александра Гулева и Кети 
Караминова. Вдъхновени от величест-
вената литература, преодоляла своята 
епоха, те превеждаха от английски, 

френски и немски език, интерпретирайки 
творчеството на вечните поети, писатели 

и философи и пресъздавайки техните въз-
гледи на български език. Тържествената це-

ремония по награждаването се състоя 
на 8 март в художествената галерия 
„Станислав Доспевски“, където нашият 
кмет връчи отличията на талантливите 
преводачи – грамота и парична на-
града от 100 лева. Пожелаваме им, 
мотивирани от успеха, да продължат 
да се развиват в тази насока, влагайки 
все повече душа и сърце в преводите 
си, защото „границите на нашия език 
са границите на света ни“.

Натали Калпакова, 10.в клас

Н о в и  у с п е х и

02.03.2016 г. – щастливият ден за упоритите ученици!

Отново успехи от училищния отбор по дебати на английски език

Ученици от EЗИКОВАТА обраха наградите от национален конкурс за художествен превод!
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Ние, журналистите от вестник „Обектив“, се заехме за 
поредна година с нелеката задача да интервюираме едни от 
най-добрите ученици от 12 клас в ЕГ „Б. Брехт“. Учителите по 
английски език в гимназията посочиха Станимир Стоилов като 
човека с най-много постижения по английски. Той сподели, че 
най-значимото му постижение е, че е достигнал едно ниво на 
владеене, което му позволява свободно да комуникира както 
писмено, така и устно на английски в почти всички сфери от жи-
вота. Това не би било възможно без учителите му по английски 
език – г-жа Петя Велкова и г-жа Мариела Стоилова, на които е 
изключително благодарен.

„Ако трябва да изброя постиженията си, бих включил 
първото място на Националното състезание на Асоциацията 
на Кеймбридж училищата (в 10 клас), второ и трето място на 
Национални състезания по дебати и речи на английски (10 и 
11 клас), две поредни години стипендия за високи постижения 
в сферата на английския език от Американска фондация за 
България (11 и 12 клас), участие в Трансатлантическия институт 
„Бенджамин Франклин“ на Държавния департамент на САЩ в 
щата Индиана през лятото на 2015 г, а тази година се класирах 
и за националния кръг на Олимпиадата по английски. Едно от 
нещата, с които се гордея най-много е, че от началото на тази 
учебна година съм стажант в Управленския екип на Фондация 
„БЕСТ“ (www.bestfoundation.bg) – неправителствена организа-
ция, създадена в България от американци, която организира 
турнири по речи и дебати на английски за гимназисти – същите 
тези турнири, страстта ми към които запали Ети Николова (пре-
подаваше в гимназията по програма „Фулбрайт“) и в които аз 
взимах участие в продължение на две години и изключително 
много развих критическата си мисъл и стил на изказ на англий-
ски.“ – уточни дванадесетокласникът.

На въпроса „Какви са бъдещите ти планове“ Станимир 
Стоилов отговори доста обстойно. Той сподели, че планира 
реализация в сферата на медицината, а след това би желал да 

работи по различни общественополезни каузи като например 
Програмата „Лекари без граници“, която изпраща доктори в 
различни точки на света, където населението е засегнато от 
въоръжените конфликти, епидемии или не му се предоставят 
адекватни медицински грижи. 

„Друга моя амбиция е да помогна за подобряването на 
услугите на спешната помощ в България, тъй като това, което 
наблюдаваме днес, за мен е недопустимо да се случва в 21. век 
и то в държава като нашата. Първата стъпка към постигането 
на тези мои цели ще поставя със започване на висшето си об-
разование във Великобритания тази есен. Извън професионал-
ната реализация, искам да пътувам колкото се може повече и 
да се запозная с различните култури на света, тъй като силно 
вярвам, че дори най-скъпата къщата, кола или дреха не могат 
да ти донесат нито частица от онова, което носят удоволствието 
и удовлетворението от пътуването.“ – добави амбициозният два-
надесетокласник.

Станимир Стоилов ни разказа и за хобитата си, за които 
всъщност не намира много свободно време. Той е запален по те-
атъра не само като 
зрител, но и като ак-
тьор, почитател е на 
хубавата музика и, 
както по-горе стана 
ясно, на пътувани-
ята. Той сподели, 
че обича тълпите. 
Обича да бъде сред 
много хора – да чува 
техните истории, 
приключения и да 
научава техните 
възгледи за живота. 
„Това ме зарежда, 
защото именно то 
ми дава мотивация 
и устрем да продължавам да се развивам и да се опитвам да 
променям обществото към по-добро.“ – поясни бъдещият аби-
туриент.

За финал младежът отправи вдъхновяващо послание към 
читателите на вестник „Обектив“: „На читателите на в. „Обектив“ 
пожелавам да се стремят да бъдат едни стойностни млади хора, 
които да променят света около себе си. Също така, бих искал 
да им кажа да не се страхуват да опитват, защото само така ще 
разберат дали настина могат да успеят. Провалът е неизбежен, 
но точно той е онова нещо, което ни крепи и ни подтиква да 
продължаваме да опитваме. За край ще цитирам американския 
автор Хорас Джаксън Браун, написал нещо, което аз се опитвам 
да следвам в живота си: „След 20 години ще бъдете по-разоча-
ровани от нещата, които не сте направили, отколкото от онези, 
които сте сторили. Затова вдигнете платната, отплавайте от бе-
зопасното пристанище. Изследвайте. Мечтайте. Откривайте“.

Цветелина Лазарова, 10.д клас

Започнала обучението си по английски език във втори клас 
и тъй като иска да научи още един език, а има отличен успех и 
може да постъпи дори и в английска паралелка, тя решава да 
избере френския като първи език, за да може да го научи също 

толкова добре. За 
нея френският е 
един красив език 
и не съжалява 
за избора си. 
Постиженията Ӝ по 
френски са много-
бройни. В десети 
клас се класира на 
Национален кръг 
на олимпиада по 
френски език. В еди-
найсти клас взима 
сертификатите Delf 
B1 и B2 за владеене 

на френски език. Бъдещите Ӝ планове включват продължаване 
с обогатяване на знанията Ӝ по английски и френски език, като 
има огромно желание да учи в чужбина, но дори и да остане в 
България, мисли да продължи да развива и използва тези езици 
в професионалното си развитие. В свободното си време Сияна 
разпуска, като свири на китара и пее, така намира своебразен 
креативен отдушник на всичко, което прави.

Евтимия Анова, 10.д клас

Станимир
Стоилов – 
най-добрият
по английски
език във
випуск 2016

Сияна
Георгиева –
с най-добри
постижения 
по френски
език във
випуск 2016
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И при тях, както при всички други класове, в на-
чалото се започва с доза уплах, стрес, отчаяние, не-
увереност, но впоследствие у учениците от 12.ж клас 
се поява онова чувство за себеосъзнатост, което ги 
кара да вярват, че ще се справят перфектно във вся-
ко начинание. С очакване се срещнахме с тях и ви 
представяме едни излъчващи позитивизъм и веселие 
ученици от клас, съпровождан винаги от доза хумор. 
Те ще запомнят Езиковата с добрите приятели, пре-
красните учители, най-вече с пищовите по география 
и как неведнъж с помощта на чичо Гошо и ксерокса 
са „отървавали кожата“! Един клас, украсен с всички 
цветове на дъгата, с ученици, които никога не са на 
едно мнение, красиви, лъчезарни, любимци на ди-
ректорката, изобретателни, уникални или с една дума 
– ФУРОР! Пожелават си здраве, творчески успехи и 
един ден да се срещнат пак, а ние от своя страна – на 
добър час!

Мария Димитрова, Кръстина Стефанова, 10.б клас 

Те самите се описаха като ЕЛИТ. Е като експресивни, Л 
като любопитни, И като иронизиращи и Т като талантливи 
или на кратко казано – 12.Е клас. Като един задружен клас, 
дванадесетокласниците не пропускат повод да се съберат 
по празниците и споделят, че един от „най-сериозните“ им 
проблеми е бил дали да си разменят подаръци за Коледа 
през една от годините. След 5 години се виждат пръснати 
из България и света – някои в НАСА, а други в лекарски 
кабинети и адвокатски кантори, но все така „нравствено 
извисени“ и надяват се – преуспели! На въпроса какво 
мислят един за друг те отговориха, че са предимно поло-
жителни неща, но с годините са се научили да си казват 
истината очи в очи. Номинацията им е за Мистър „Ум“, а 
именно Иво Ешкенази. Изминалите години за тях са били 
изпълнени със забавни случки, открити уроци, купони, ше-
говити предложения за брак към учители и леки спорове, 
но винаги с поучителен характер за всички страни! Най-
трудното за тях през годините са били писмените изпитва-
ния при госпожа Стоева и агитацията да избягат от някой 
час. Отношенията с учителите си те определят като поняко-
га нестандартни, но пък са ги научили, че основното верую 
на класната им госпожа Кузева е самата истина – „Важно е 
да знаеш кога трябва да спреш.“ Случката, която е най-от-
личаваща се за тях е, когато едно от момчетата от класа им 
е изразило безграничната си обич към госпожата по гео-
графия с официално предложение за брак с рози, пръстен, 
сватбен марш и всички необходими формалности.

Натали Балабанова, Александър Бакърджиев, 10.б клас

„Най-готиният клас в училище“ изживява послед-
ните си месеци заедно в нашата гимназия. Изпълнен 
с какви ли не личности – танцьори, волейболисти, 
плувци, бъдещи писатели, творци, артисти – в 12.г клас 
винаги цари забавление и добро настроение! Въпреки 
залягането над учебниците и тежкия учебен материал, 
все ще се намери някоя шеговита закачка или друго, 
което да ги разведри. Според учениците едни от най-
запомнящите се години в живота си са прекарали 
именно тук, в „Бертолт Брехт“, наравно с безкрайни 
часове по немски език. Лъчезарни и умни, 12.г имат не 
малко таланти за съученици, някои от които вече имат 
издадени книги. Биха искали да бъдат изпратени с 
усмивка и спомена: „В бъдеще ще се сещаме за много 
хубави моменти, споделени с любимия клас.“

Мария Димитрова, Мартин Сидов,10.б клас

12.г

Както всяка година, ние, журналистите от  вестник 
„Обектив“, се заехме със задачата да интервюираме 
бъдещите абитуриенти от 12.д клас. От отговорите им 
научихме, че в началото на гимназиалния си живот 
са били доста срамежливи, притеснени, изплашени, 
но мотивирани и жадни за нови знания. С времето 
обаче са успели да си създадат добри отношения 
с учителите си, което им е помогнало да изживеят 
едни незабравими пет години, изпълнени с прекрас-
ни часове по физическо, както споделиха. Научили 
са се да комбинират  полезното с приятното. 

На въпроса къде се виждат след пет години, ня-
кои от тях отговориха с обичайното си чувство за 
хумор, като казаха, че се виждат като „милионери в 
зародиш“, но извън кръга на шегата споделиха, че 
всеки от тях би искал след няколко години да бъде в 
престижен университет в страната или чужбина. 

Попитахме ги още и дали са били един нераз-
делен клас през всичките тези години и дали са се 
събирали често извън училище. Те отговориха, че 
са сплотени, но най-неразделни са били в 8 клас. 
Събирали са се често на различни места и по раз-
лични поводи и продължават да го правят. Като Mr 
Интелект посочиха Петър Михайлов от своя клас.

Цветелина Лазарова, Евтимия Анова, 10.д клас

12.д

12.е

12.ж
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Е н т у -
с и а з и р а н и 
ученици от 
различни кла-
сове имаха 
възможността 
да се срещнат 
очи в очи не 
с кого да е, 
а с писателя 
Деян Енев. 
След топлото 
п о с р е щ а н е 
на г-н Енев от 
директорката 
ни не бяха 
изминали и 
секунди и въ-

просите заваляха.
Макар и да се връща в 

училище след толкова много 
години, вълнението на Деян 
надвишава дори и това на 
учениците. А именно техният 
интерес към книгите и ли-
тературата го окуражават. 
Съветът, който отправя към 
аудиторията, гласи, че ли-
тературата е единственото 
изкуство, което може да пре-
даде човешката памет като 
холограма. Четейки я, ние 
заживяваме в разказа, кой-
то описва авторът. Словото, 
онова, с което борави литера-
турата, е единственият начин да бъде 
изказана истината. И ние не трябва да 
забравяме и подценяваме това.

В разговори с по-възрастни пи-
сатели г-н Енев си добавя 
онова, което му липсва, чува 
за книги, които не е чел, за 
писателите, които не е чувал. 
По този начин гради една 
мозайка, която представля-
ва следното нещо: стаята, в 
която Деян спи, е отрупана с 
книги и всеки ден прииждат 
все повече и повече. Той се 
старае да прочита тези, които 
му харесват. Споделя с нас, 
че трябва да се научим да 
отсяваме добрите книги от 
останалите. Днешно време в 
България излизат много нови 
книги и е трудно за младите 
хора да подберат тези, които си стру-
ват. За него една книга е слаба тогава, 
когато не успее да ни даде нищо. От 
там дистанцията между добрата книга, 
която ни дава храна за размисъл, и 
тази книга е огромна. Пример 
е книгата „Калуня-каля“ на 
Георги Божинов. Това е кни-
га, която, когато я прочетеш, 
вече не можеш да четеш оне-
зи книги, които могат да минат 
за добри. 

През изминалите години 
вдъхновението на Деян Енев 
успява да се измени. Като 
ученик той е намирал есени-
те за свое вдъхновение като 
Пушкин. „Есените с онези 
силни ветрове, които почват 
да духат, ми действаха много 
вдъхновяващо. Просто сядах 

и можех за няколко часа да напиша 
нещо добро.“ – споделя Деян. За него 
вдъхновението минава през много 
фази – дълги периоди, когато не зна-
еш какво е думата „вдъхновение“ и се 
осланяш на онова, което досега ти е 
дала литературата. Деян споделя с нас 
и своята формула за вдъхновение при 
писане на къси разкази, която няма да 
остане в тайна.

ЕМОЦИЯ, която е преминала през 
нас, би могла да засегне и други хора + 
ИСТОРИЯ, която да има своите тайни 
+ ЕЗИК, който да успее да изрази на-
шите мисли и чувства.

Самият г-н Енев се ръководи от 
формулата за вдъхновение на писа-
теля Хемингуей. Ако историята, която 

искаме да разкажем, е един необятен 
айсберг, тогава оставяме на читате-
лите само върха, който се показва 
над водата. Останалото е в ръцете на 
читателя.

От кариерата си като журналист 
Деян е научил, че макар и да са едни 
и същи думите, те имат различно зна-
чение. В единия случай се влага в тях 
едно нещо и то изглежда като разказ. 
В другия случай се пишат силни думи, 

които въздействат по по-различен на-
чин. В представите на Деян разказът 
представлява абсолютно реални еле-
менти, взети от живота, но с едно леко 
разместване, което ги превръща от един 
вид текст в друг. Като пример Енев из-
ползва припокриващите се гени между 
човек и маймуна и тънките 2%, които ни 
разграничават от тях.

За Деян Енев белите стихове са екс-
перимент, но разказите винаги ще му 
бъдат на сърце, макар че в разказите 
има голяма доза поезия. Куражът му да 
издаде книга с бели стихове идва от пи-
сателя и близък приятел на Енев, Иван 
Методиев. Има едно ядро в поезията. 
Как ще развиеш това ядро? Дали ще е 
в класически, или в свободен стих, няма 

значение. Въпросът е да се за-
пази това ядро и да се предаде 
на читателите. За него е важно 
младото поколение да може да 
оцени една книга, да чете, без 
да има значение дали ще е не-
гова, или на друг писател.

За всеки начинаещ писа-
тел съветът на Деян би бил от 
голяма помощ. „Първо си по-
търсете авторите, които на вас 
ви харесват. Като ги намерите, 
ги прочетете, както аз напра-
вих. Вижте дали вие можете 
да пишете по този начин, по 
който пише авторът. Трябва да 
се равнявате по големите ли-

тературни образци.“ Още за началния 
стадий на неговата творческа кариера 
научаваме от бързо разказаната му 
история за спомени от основното учи-

лище. Деян разбира, че иска да 
пише, едва в 4-ти клас, когато 
учителката им дава задача да 
пишат за есента. Есето до та-
кава степен се харесва на пре-
подавателката, че води малкия 
Деян по другите класове, за да 
чете произведението си. Това 
му дава сигнал, че може да има 
бъдеще в литературата.

С помощта на уроците от 
книгите на Хемингуей четири-
надесетгодишният Деян Енев 
посяга към белия лист и перото 
и започва да пише, макар и да 
не е бил наясно какво точно 
представлявали текстовете 

му. Когато измислените разкази му се 
струват до висока степен истина, Енев 
открива, че писането ни дава това, за 
което един живот, ако го живееш, няма 
да стигне. Писането ни дава възмож-

ност да живеем животите на 
много хора.

Освен литературата, друга-
та страст на Деян е оръдието 
на труда – писалки. Той сам 
разкрива, че в дома си има при-
близително 50 колекционерски 
писалки, една от които носи в 
джоба си.

С химикалка в джоба си 
и над 700 разказа зад гърба 
си майсторът на късия раз-
каз – Деян Енев – покорява 
българската и чуждестранната 
литература с лека ръка.

Ивет Кънчева, 10.б клас

ДЕЯН ЕНЕВ – майсторът на краткия разказ
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С много успехи и постижения завърши из-
миналата 2015 година за ученика от 11.г клас 
– Иван Тилев. Състезателят, който е предста-
вител на Боен клуб „Щурм“, съумя да грабне 
медали на едни от най-оспорваните турнири 
в България. В дисциплината ММА Иван е 
участвал в три турнира, в които той печели 
два бронзови и един сребърен медал. На про-
веденото в град София състезание по Сан Да 

единадесетокласникът успя да грабне златото 
след две последователни победи. Далеч по-
запомнящо се бе представянето на щурмова-
ка на Републиканското състезание по спортно 
самбо. Там той спечели трето място измежду 
над 30 участници, което го нарежда сред най-
добрите в тази дисциплина. Върховната точка 
за него бе на Балканското първенство по ММА. 
Проведеното в Пазарджик състезание, на ко-
ето специален гост беше световноизвестният 
боец Станислав Недков – Стъки, позволи на 
Иван да покаже своя талант и по този начин 
да извоюва второ място в своята категория.

Цветан Карабойчев, 10.д клас

Преди да навляза в същ-
ността на статията, нека изброя 
няколко факта, спрямо които не 
можем да останем безразлични 
и които до голяма степен обяс-
няват уникалността на дадената 
литературна общност. Да за-
почнем от това, че да пишеш 
поезия, си е цял херкулесовски 
подвиг. Не е лека задача спо-
лучливо да се навържат риму-
ващи се думи, които от своя 
страна да се оформят в смислен 
текст. Изпитание за нервната 
система на поета е и да успее 
да обхване актуална тема, без 
тя да е съответно или твърде 

изтъркана, или прекалено неразбираема за аудиторията. 
И не на последно място е изкуството на това да напишеш 
стиховете си така, че човек да може да им се наслади; мело-
дичността е една от характеристиките на поезията, все пак. 
А когато един стих е накъсан, фрагментарно разчленен като 
насекомо, то тогава ела и разбери какво се случи с нежната, 
сладострастна и звънлива рима. И да, напълно съзнателно 
използвам за пример поезията на Гео Милев. Нека препо-
давателите по БЕЛ ми простят.

За моя най-голяма радост личността, която имам честта 
да ви представя в няколко реда, се е абстрахирала напъл-

но от идея да представя цяла идея с една дума или да ни 
хвърля във водовъртежи от сложни рими, при които иди раз-
бери къде трябва да направиш пауза, за да прозвучи добре. 
Цветелина Георгиева, млада поетеса от 12.з и участничка 
в не едно или две състезания, в продължение на вече пет 
години от както се познаваме, се изявява с отлично констру-
ирани стихове, които читателят чете с наслада благодарение 
на тяхната опростеност. Някой велик човек някъде е казал, 
че красотата се крие в простите неща. Е, така е и при нея 
– един отежнен, завъртян, преплетен и оплетен стих не може 
да спечели съревнованието с нейните леки като крила на 
пеперуда рими, които звънтят като медени звънчета. И ако 
това не е достатъчен аргумент да оцените правилно нейната 
творческа натура, то нека ви кажа следното – Цветелина се 
бори не на един, а на два артистични фронта. Тя не само из-
явява себе си чрез словото, но и чрез рисунки. Така че, кога-
то не й се съчиняват рими, пресъздаващи песента в душата 
й, Цвети грабва четката или молива и влага частичка от себе 
си в лист хартия, само че под друга форма. Доказателство за 
таланта й е едно от последните й участия „България в карти-
ни и слово“, където тя се класира на второ място. 

В края на краищата, нека си го кажем – да си талантлив, 
е въпрос на дълги часове практика, но да си творец, зависи 
изцяло от душевните пориви и отдаденост. Всеки почва от 
дъното и постепенно надгражда, докато не се „ошлайфа“. 
Въпросът е дали притежаваш нужната издръжливост да 
надграждаш сам себе си?

Николета Гергова, 12.з, като завършващ!

На въпроса „Защо легендата 
Калайджиев?“ Даниел твърди, че 
не слуша поп-фолк, не е неговият 
стил, но харесва Милко като човек 
– земен, обикновен, народен човек 
без високо самочувствие. Не се 
взима насериозно като повечето 
днешни „звезди“, въпреки че е в 
бранша по-дълго от тях. Даниел 
е решил да следва право, а след 
това се надява да постъпи военен. 
„Въпреки всички „приятни изнена-
ди“ от учителите, винаги ще имам 
хубави спомени тук. Отделно, че в 
клас като моя е невъзможно да не 
се смееш, така че съществуват 
единствено позитивни емоции!“ 
– споделя той за изминалите го-
дини.

Мария Димитрова, Кръстина 
Стефанова от 10.б клас

Kрасотата се крие в простите неща 

Дали е трудна ролята на орга-
низатор в класа?! Фанита Церовска 
споделя, че е трудно да накараш 
всички да се съгласят с едно мнение, 
но когато има хора в класа, които ти 
помагат и не оставят тежестта да 
пада само върху теб, е даже забавно. 
Нейната главна цел в момента е да 
завърши и да се занимава с психоло-
гия. Казва, че след няколко години си 
се представя малко по-пораснала, 
все още учаща, заобиколена от се-
мейството и откачените си при-
ятели. Фани винаги ще свързва гим-
назията с незабравимите спомени, 
приятелите за цял живот и вечното 
забавление, царящо в 12.ж

Мария Димитрова, Кръстина 
Стефанова от 10.б клас

Мис Организатор – Фанита Церовска

Мистър Милко Калайджиев – Даниел Димитров СПОРТ
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„Раждането на „Избраният““ или 
още казано – концертът на Езикова 
гимназия „Бертолт Брехт“ се проведе на 
09.05.2016 г. Тази дата се свързва с Деня 
на Европа и още – това е навечерието 
на нашия специален български празник 
24-ти май. И тази година празничният ни 
пролетен концерт беше посветен на пър-
воучителите Кирил и Методий. Ето защо 
началото на всичко е идеята за Словото и 
неговата сила, за отговорностите ни пред 

неговото опазване. Идеята допада и на 
двете групи актьори – при г-жа Стоянова 
и г-жа Стоева, след което започва съ-
щинската работа за сцената. Замисълът 
на пиесата е да се покаже важността и 
значимостта на българската азбука, без 
която ние не бихме се съхранили като на-
род. На въпроса: „Беше ли трудно да из-
пълните такава тежка задача?“ Габриела 
Петракова, една от участничките в 
пиесата, отговори: „Не, благодарение на 
помощта, оказана от госпожа Стоева!“, 
а самата госпожа Стоева отговори: 
„Трудности с приемането и осъзнаване-
то на идеята нямаше. Всички работиха 
сърцато, за да се получи театърът на 
сцената.“ Особено важно място във всич-
ки сцени имат изпълненията на живо на 
певческите таланти от училището, под-

готвени от госпожа Сарафска. Без маги-
ята на песента нищо не би било същото! 
Всяко музикално изпълнение засилваше 
емоцията на текста. Идеите за декора 
се раждат бързо, но осъществяването 
е нещо друго. То се случва под вещата 
ръка на нашата художничка – госпожа 
Даниела Перничева. Госпожа Стоева 
споделя: „Вписването на музика и танц 
в сцените изискваше много внимание и 
репетиции. Зад всеки жест има повторе-
ния от десетки пъти. Превъплъщаването 
е трудна задача, защото изисква да раз-

береш образа, да го допуснеш до себе 
си.“ На сцената всички участници из-
глеждаха спокойни, заради това реших 
да ги питам дали не са се притеснявали, 
а те отговориха: „Не, на сцената играехме 
със сърцето си, знаейки, че словата ни 
са с тежест!“ Аз самата като участник не 
мога да отрека, че предсценичната трес-

ка не липсваше, но веднъж стъпиш ли на 
сцената, целият страх и притеснението 
изчезват и на тяхно място застават адре-
налинът и радостните емоции. Резултатът 
от концерта е ясен – публиката остана до 
последно в залата, за да аплодира участ-
ниците, а актьорите получиха покана  да 
открият Величковите дни в нашия град 
– една дългогодишна традиция в наве-
черието на 24 май. Това е признание за 

добър резултат на усилията им. И както 
казва госпожа Стоева: „Всеки концерт е 
екипна работа. За нас – учители и учени-
ци, които се трудихме, беше удоволствие, 
че за пореден път представихме достой-
но училището пред градската общест-
веност, нашите съученици и колеги.“ А 
тези, които този път не успяха да вземат 
участие, ги чакаме догодина с нов и още 
по-интересен спектакъл!

Натали Балабанова, 10.б клас

Един за всички, всички за един!
Това са емоционални млади хора, които с усмивка ще си 

спомнят за изминалите 5 години, изпълнени с незабравими 
спомени и приятелство. Един от незабравимите моменти е 
този, в който целият клас (без Миро) бяга от час по химия, ко-
ето довежда до извънредна родителска среща. Въпреки че са 
хора с много различни характери, те са много сплотен колек-
тив. Определят се като „едно малко голямо семейство“.Често 
са се обединявали и срещу учители. За Г-н Поспаланко е от-
личен Кристиян Владов, а за М-р Усмивка – Георги Дасов.

Ивет Кънчева, Ангела Георгиевска, 10.б клас

12.з

РАЖДАНЕТО НА „ИЗБРАНИЯТ“

да забравят. Учениците определят себе си през първия уче-
бен ден като плахи и несигурни в това, което ги очаква след 
прекрачването на прага на гимназията. Сега се виждат като 
много по-целеустремени и уверени в себе си млади хора, с 
перспектива за добро бъдеще. С усмивка и ентусиазъм ни 
убеждават, че предстоящите си срещи ще прекарат заедно 
на маса. Шегувайки се ни разказаха за прекрасните и непо-
вторими случки, които са преживели и които дълго ще по-
мнят. Отбелязаха, че закуските в гимназията ще са нещото, 
което може би най-много ще им липсва, но и ще има неща, 
които няма да искат да си припомнят. Например – отсъ-
ствията и безбройните тестове, направени през годините. 
Още по-впечатляващо за нас беше, че на въпроса ни „Как 
си се представяте в бъдеще?“ някои от тях отговориха с 
насмешка, че може да попаднат на някоя бензиностанция 
или по-лошо – в затвора, а други се виждат като студен-
ти в добър университет. Нещото, което отличава класа от 
останалите е, че през изминалите пет години са сменили не 
малко класни ръководители, за които разказаха с умиле-
ние и привързаност. Пожелават си щастие, пари и най-вече 
късмет, за да се дипломират.

Соня Караджова, Борислава Николова, 10.б клас

12.з клас – един наистина интересен, забавен и доня-
къде сплотен екип. Те самите се наричат „РЕВОЛЮЦИЯ 
З“! Споделиха, че годините, прекарани в гимназията, са 
били вълнуващо приключение, което със сигурност няма 

12.и


