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Юбилейно издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

Скъпи съученици, 
Тази година е по-специална за нашето училище, защото се 
навършват 20 години от създаването му. По този случай, 
редакцията на вестника издава своя специален юбилеен брой. 
Надяваме се всеки един от вас да се гордее, че е възпитаник на 
Професионална гимназия по икономика " Д-р Иван Богоров" и да 
съумее да запази традициите, които тя е градила  и съхранила 
през годините. 
Честит празник! 

Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров" се 
готви с нетърпение за 
отбелязването на своя патронен 
празник - 11 май. Тази година 
честването на д-р Иван Богоров е 
по-особено: навършват се 20 години 
от основаването на гимназията, 
носеща името на големия 
български възрожденец. 

Кръгла годишнина, 
която е повод за 
равносметка, за гордост и 
удовлетворение от пости-
гнатото. Една заслужена 
оценка, дадена от кмета 
на община Варна г-н Кирил 
Йорданов  в навечерието 
на празника, и съдържаща 
искреното му възхищение, 
уважение и благодарност 
за стореното до сега от 
колектива на гимназията. 

В своето приветствие 
към учениците 
г-н Йорданов се обърна с думите:  
"Уважаеми възпитаници на 
гимназията! Всеки от вас поема по 
свой житейски и професионален 
път, но името на Професионална 
гимназия по икономика "Д-р Иван 
Богоров" ще свързвате винаги с 
най-съкровените си чувства и 
преживявания. Запазете обичта си 

към училището и към знанието, 
защото те винаги ще бъдат онази 
начална височина, от която ще 
виждате хоризонта на бъдещето.

Своите пожелания по повод 
годишнината на ПГИ отправи и 
г-жа Йорданка Атанасова, 
началник на РИО на МОМН Варна, 

в чиито думи се чете и личното 
пристрастие на бивш учител в 
гимназията: "20-те  години от 
създаването на училището  
изминаха неусетно, изпълнени с 
дейности и  ентусиазъм,  много 
спомени и  мечти.  Години, през 
които училището устоя на всички 
предизвикателства и изпитания и 

зае своето достойно място във 
варненското образователно 
пространство с характерния си  
облик, традиции и заслужен 
престиж - факт, който ми носи и 
лично удовлетворение като член 
на педагогическата колегия на 
Десета гимназия "Д-р Иван 

Богоров".
Пожелавам на  

всички ученици да 
съхранят българския 
дух и народност, да 
бъдат силни и 
упорити,  да издържат 
всички изпити на 
времето и да 
превърнат мечтите си 
в реалност,  да  станат 
достойни граждани  на 
България и на 
Обединена Европа!"

Преди 20 години, на 
15.09.1991 год., е поста-
вено началото!  Шепа 

ентусиасти, един безспорен лидер, 
в лицето на г-жа Донка 
Мандаджиева и една идея, 
плашеща и носеща несигурност, но 
и примамлива и обещаваща - от 
квартално училище да се изгради 
училище със свой път, посока и 
облик. 

следва на стр. 2

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" - ВАРНА
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Международен панаир на УТФ

На 14-15 април 2011 се проведе 14 
международен панаир на учебно- 
тренировъчните фирми в град Пловдив. 
За наша радост от ПГИ " Д-р Иван 
Богоров" участваха две фирми:  
"Екзотик - тур" ООД с ръководител 
г-жа Байкушева и ученици от 11а клас и 
"Рефреш" - ООД с ръководител г-жа 
Диана Велева и ученици от 11е клас. 
Координатор беше г-жа Мариана 
Вачкова, помощник-директор по 
учебната дейност.
Първата фирма - "Екзотик- тур" - ООД  
представи своите туристически 
оферти. Конкуренцията беше голяма и 
състезанието бе много оспорвано. До 
класиране не се стигна, тъй като на 
този пазар участваха много фирми от 
туристическия бранш. В 
представянето взеха участие Пламена, 
Петя и Николета от 11а клас 

Втората фирма представи търговия с 
аксесоари от кожа. В тази фирма 
работиха Мая, Станислав и Петър от 
11е клас. Имаше само две фирми, 
конкуренти на "Рефреш"-ООД, но в 
самото  класиране не попадна никоя от 
тях. 
Нашето училище се представи много 
добре и въпреки че тази година не заехме 
едно от първите места, остава 
амбицията за отлично представяне 
догодина.
 
 

 
 
 

 

 

от стр. 1
И днес  Професионална гимназия по 

икономика "Д-р Иван Богоров" е училище 
с визия, мисия и ценности, определили 
мястото й сред водещите училища във 
Варна и региона. Предпочитано място 
за обучение от умни, знаещи и можещи 
млади хора, заради високия 
професионализъм, педагогически умения 
и опит на преподавателите. Заради 
придобитите професионални умения и 
социални компетенции на учениците, 
превръщащи ги  в щастливи и успели 
хора.

Училището започва своето 
съществуване като X гимназия с 
решение на Изпълнителния комитет 
на Областния народен съвет от 
учебната 1991/1992 год., отделяйки се от 
X  ЕСПУ "Антон Страшимиров" - гр. 
Варна. Гимназията се обособява като 
непрофилирано учебно заведение от IX 
до  XII клас. В периода 1991 - 1994 година в 
рамките на задължително-избираема 
подготовка се изучават славянски езици 
(полски и чешки), биология, география и 
история. Гимназията е единственото 
училище във Варна (и второто за 
страната), в което се изучават 
славянски езици под ръководството на 
преподаватели от катедра "Славянски 
филологии" при СУ "Св.Климент 
Охридски".

Директор и учители, поели 
предизвикателството да утвърдят 
училището в духовното пространство 
на Варна, търсят пътища и форми, 
които да осигурят перспектива за 
развитие на учениците в новите 
обществено-икономически реалности 
на 90-те години на XX век. Успоредно с 
всичко това пред колегията стои 
открит и въпросът за име на 
училището. Водят се разгорещени 
спорове. Търси се най-подходящото име 
- символ.  Така, съвсем естествено, се 
налага идеята за име  - "Д-р Иван 
Богоров" - един позабравен, но велик 
български възрожденски деец и учен, 
свързал името и делата си с всичко 
българско, с развитието, успеха и 
просперитета на България. 

На 24.05.1992 год., на концерта на 
гимназията, е дадено име на училището 
- "Д-р Иван Богоров" и е взето решение 
на педагогически съвет, празникът на 
гимназията да се отбелязва на 11 май, 
денят на Светите братя Кирил и 
Методий.

Учебната 1995/1996 год. е 
последната от съществуването на 
училището като X гимназия. През месец  
декември 1995 год. От Педагогическия 
съвет се взема решение за преобразуване 
на училището в Професионална 
гимназия по икономика "Д-р Иван 
Богоров". Предложението на 
Педагогическия съвет е утвърдено на 
сесия на Общинския съвет - Варна, а със 
Заповед  на министъра на МОН  X 
гимназия е преименувана в 
Професионална гимназия по икономика 
"Д-р Иван Богоров" - Варна.

Началото на утвърждаването на 
ПГИ "Д-р Иван Богоров" е свързано с 
имената на ентусиасти, някои от 
които и днес са в редиците на 
учителския колектив на гимназията. 
Дългогодишни учители, работещи 
неуморно и всеотдайно и днес са г-жа 
Мария Филипова - настоящ помощник-
директор, г-жа Илина Йорданова, г-жа 
Дора Илиева, г-жа Маргарита Драгиева, 
г-жа Маргарита Стефанова, г-жа Донка 
Маринова и г-жа Мария Добрева.

Личен принос за утвърждаването на 
гимназията има г-жа Донка  
Мандаджиева - директор на ПГИ "Д-р 
Иван Богоров" от 1991 до 2010 г. Тя е 
носител на награда "Варна" и директор 
на годината - 2005г., за умело 
съчетаване на традиции и новаторство 
в организацията и управлението на 
учебно-възпитателния процес и доказан 
принос в утвърждаването на 
гимназията като съвременен 
образователен център.

Днес на ПГИ "Д-р Иван Богоров" е под 
умелото ръководство на своя нов 
директор - г-жа Янка Бакалова, която в 
своето обръщение по повод 
предстоящия празник каза: 

"Уважаеми колеги,
 Обръщам се към вас с дълбока 
признателност за вашия благороден 
труд. Продължавайте да водите 
младите хора в неизброимите дебри на 
знанието, вселявайте у възпитаниците 
си  оня така необходим ни усет към 
честност, справедливост и красота, 
който извисява духа и го прави 
издръжлив на предизвикателствата. 
Обграждайте учениците си с много 
любов и грижа и с много търпение ги 
насочвайте в посоката, която ще им 
осигури успешна житейска реализация. 
Всичко това е всекидневната ви 
отговорност, която с чест носите.

Скъпи ученици, мечтайте! До вас 
са хората, с чиято помощ мечтите ви 
ще се реализират. Вярвайте в нас, в 
нашата подкрепа, в нашата 
добронамереност и съпричастност. 
Бъдете силни и упорити, усърдни и 
амбициозни! Съхранете завинаги 
жизнерадостта, любопитството и 
обичта си към родното училище. Нека 
никога не ви напуска стремежа към 
знание и съвършенство. И помнете, че 
без амбиция - човек нищо не започва, а 
без труд - нищо не завършва.

С цялата любов и топлота, 
която нося у себе си към всичко свързано 
с училището, пожелавам на всички 
здраве, вяра в непреходните човешки 
ценности и упование в доброто бъдеще.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!"
Използвани са материали от 

"Юбилеен сборник"
Съставител: М. Добрева и колектив

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ 

ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" - ВАРНА
УЧИЛИЩНИ НОВИНИ
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 Рекламата продава
 
На 15 април 2011 г. в ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" се проведе ежегодният 
национален конкурс за реферати между 
икономическите средни училища от 
България на тема "Рекламата продава". 
Конкурсът се осъществи със 
специалното съдействие на 
Икономически университет - Варна и 
Варненска туристическа камара. Взеха 
участие ученици от гимназии от Варна, 
Велико Търново, Силистра и Сандански. 

На първо място се класира отборът от 
Сандански, престижното второ място 
взе отборът на ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
в състав Изабел Матева и Живомир 
Иванов от 11 б клас , а на трето място 
се класира отборът от Силистра. 
Виктория  Атанасова и Фюсун Алиева 
от 11 б клас спечелиха награда за 
оригинална презентация, а Божидар 
Добрев от 12 е - за отговорна позиция.
 

***

За "Купата на кмета"

На 20 април в ДКС се проведе най-
интересното и най-зрелищно 
училищно състезание - Младежки 
театър на веселите и 
находчивите. Това бе 7-то 
издание на надпреварата, 
организирана от Елена Валеева- 
Йорданова, председател на 
сдружение "Изкуство и светлина" 
заедно с Община Варна. 
Състезаваха се осем отбора от 
осем варненски училища.

ПГИ "Д-р Иван Богоров" беше 

представена от театралната 
трупа на г-жа Йорданка 
Стоянова. Участниците се 
изявиха, като представиха 
забавен новинарски блок в 
първата фаза под надслов  
"Пъдари на ефира", а във втората 

Дали можем да отговорим еднозначно на въпроса "Обичат ли 
младите хора фолклора на своя народ?". С много вълнение се връщам към 
съборите, надпяванията, фестивалите и конкурсите, където 
младостта на България показва, че познава добре нашето музикално и 
танцово богатство и това ме изпълва с гордост и оптимизъм. Всеки 
ангажимент на младия човек в художествен колектив е своеобразна 
школа по толерантност, уважение, респект  и отговорност към 
творческия процес  -  висше изкуство да общуваме по между си  с езика 
на изкуството във все по- задълбочаващата се човешка отчужденост.   
Вече осем години имам честта и удоволствието да ръководя  в група за 
автентичен фолклор десетки чудесни наши ученици. Много от тях вече 
са водещи икономисти в престижни  търговски фирми, други тръгнаха 
по пътя на медицината, а трети 
се насочиха към юридическа  
кариера. Всички те са свързани по 
между си с обстоятелствата, че 
са получили средното си 
образование в нашата гимназия и 
в извънкласна дейност са 
изследвали, изучавали и 
изпълнявали български народни 
песни. Аз вярвам, че рано или 
късно, те ще предадат на своите 
деца любовта  към традицията, 
тази традиция,  която  учители и родители им даряват  с внимание и 
грижа.  Ще цитирам мисълта на Р. Тагор "Духът на ученика се пали с 
духа на друг човек, тъй както огънят се пали само с огън". Много добре 
познавам цената на щастливите сълзи, радостта от творческия процес 
и от постигнатите успехи с ФГ "Букавица". С децата трябва да се 
работи внимателно, с чисти ръце, ум и сърце. Ще се радвам още дълги 
години да бъдем заедно в едно вълшебно вълнуващо пътуване към 
народната песен, приемайки за свое верую думите на големия български 
художник Илия Бежков "Само неблагодарният син и безсърдечният 
човек може да отвърнат ухото, лицето и сърцето си от народната 
песен, тъй като тя самата е съвършената мярка за нравственост и 
човечност!". Вярвам в силата на фолклорното изкуството, то  е 
помагало и ще помага  на поколения българи да се чувстват частица от 
малък, но славен народ. Сигурна съм, че утрешните строители на 
България   ще бъдат с по-богат емоционален свят, ще обичат родовите 
си корени и със своята култура, знания и компетентности  ще  служат  
достойно на  Отечеството ни. За това мечтано утре, заедно със 
своите колеги - учители от ПГИ "Д-р Иван Богоров", скромно работя 
днес  и благодаря от сърце за разбирането и огромната подкрепа!

Кичка Христова , ръководител на ФГ "Букавица"

  
 
В деня на вълнуващото изпращане на випуск 2011 екипът на вестника 
зададе няколко въпроса на завършващи ученици, свързани с ученическите 
години, преживяванията в училище, притесненията преди матурите и 
реализацията им като икономисти.
Петя от XIIа клас отговори, че тези 
години ще й липсват, защото тук тя е 
изградила характера си, срещнала е 
невероятни приятели и учители. С 
училището са свързани многото 
незабравими моменти - и хубави, и 
лоши. Петя споделя, че няма никакви 
притеснения спрямо Държавните 
зрелостни изпити, защото се е 
подготвяла дълго време за тях, и й се 
виждат по-лесни от истинското 

Заедно във вълнуващото пътуване към 

народната песен

Зрелостници споделят…
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предстоящо предизвикателство -  кандидат-студентските изпити. 
Смята да продължи образованието си в ИУ Варна и после да поеме 
бизнеса на семейството си. За избора си на училище споделя, че е искала 
да учи икономика и не съжалява че завършва ПГИ "Д-р Иван Богоров".
 
Бисер от XIIв клас споделя, че и на него ще 
му липсват ученическите години, както и 
приятелствата, създадени в училище. 
Любопитен момент за него от тези години 
е въвеждането на задължителна униформа 
за учениците на гимназията. 
Зрелостникът приема предстоящата 
матура като задължителен финален 
момент от своето образование и смята, че 
за успешното си представяне разчита 
единствено на добрата предварителна 
подготовка. 
Той смята да продължи образованието си в 
икономически университет и след това да 
работи по специалността си. Доволен е от подготовката, която е 
получил в своето училище.  
 

За Деница от XIIг клас през тези четири години 
гимназията е била нейния "втори дом", макар и не 
винаги приветлив и желан.
Училището й е дало много приятели, които ще й 
останат със сигурност такива и след завършването, 
много възможности да изрази себе си като личност,  
подготвяло я е за истинския  живот.
Ще помни цял живот своите учители, съучениците 
си и особено г-жа Кичка Христова,  ръководител на 
ФГ "Букавица". На всички тези хора, оставили следа в 

живота й, тя изказва своето огромно "Благодаря!"
Има много мечти за бъдещето, но не иска от сега да гадае какво ще се 
случи, пък и не е чертала все още сериозни планове. Пожелава на своите 
съвипускници успех на предстоящите изпити и незабравим 
абитуриентски бал. 
 

"Криво огледало" - пародия на 
популярен водещ.

Агитката на гимназията през 
цялото време бурно подкрепяше 
своите представители с 
надеждата, че именно те ще 
спечелят призовото място.

Победител тази година стана 
отборът на гимназията по 
туризъм "Асен Златаров". Те 
спечелиха купата на кмета на 
Варна г-н  Кирил Йорданов.

***

Панорама на професионалното 
образование 

 
Варна стана домакин на третото 
издание на Панорама на 
професионалното образование - 20-21 
април 2011 г. ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
участва в конференцията по 
организацията на  състезанието 
"Най-добра бизнес-идея". 
Комисията по оценяването 
включваше представители на 
бизнеса и преподаватели от 
икономически висши учебни 
заведения. Гост на състезанието 
беше и доцент Елена Георгиева - 
ръководител на катедра 
"Маркетинг" на Икономически 
университет - Варна.  Даяна Милева 
от 11а клас представи  нашата 
гимназия в състезанието.

Журито определи на първо място 
"червения отбор"  с предложението 
му за формиране на национална 
земеделска организация. На второ 
място беше класиран "синият 
отбор"  на Даяна, с идеята му за 
развитие на розови насаждения на 
пустеещите земи и съпътстващи 
производства в затворен цикъл. 
Трето място взе "зеленият отбор"  с 
идеята за парниково отглеждане на 
екзотични растения. 
МОМН награди победителите с 
грамоти и медали. От ЗД "БУЛИНС"  
бяха осигурени парични награди, а от 
община Варна бяха връчени 
предметни награди.
 
 

Работата ми е моята съдба

В навечерието на своя патронен празник и отбелязването на 
кръглата 20-годишнина от създаването на ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
екип на вестник "Богоровски гимназист" се срещна с някои от своите 
учители, дългогодишни преподаватели, с чието име се свързва 
началото на гимназията. Те бяха любезни да отговорят на няколкото 
въпроса на вестника.

Първият въпрос беше свързан с промените, които са настъпили в 
гимназията през тези 20 години. 

За г-жа Мария Добрева те са много значими и се 
изразяват не само в промяната на училищната 
среда и обстановката, в компютърните кабинети 
и закупената техника. Тя споделя, че извършените 
промени съдействат не само за повишаване 
качеството на образователно - възпитателния 
процес  в гимназията, но и помагат материално - 
техническата база да отговори на авторитета на 
училището като съвременен образователен 
център, осигуряващ знания на високо национално и 
европейско равнище.

За г-жа Маргарита Драгиева, която  вече 24 години е  участник и 
свидетел на раждането и утвърждаването на гимназията, промените, 
които нашето училище претърпя са кардинални. Тя си спомня, че при 
отделянето на гимназията като самостоятелно училище, то е било 
едно от няколкото  "реални"  гимназии в гр. Варна и само за няколко 
години успява  да се докаже и да получи статут на Професионална 
гимназия.
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Конференция по биология
 
На 28 април  в ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" се проведе конференция на 
тема "Нездравословната училищна 
среда". 
Темите, които бяха дискутирани на 
конференцията, отразяват 
отрицателното влияние на 
алкохола, наркотиците и 
тютюнопушенето върху младите 
хора; агресията и агресивното 
поведение в училище и най-често 
срещаните заболявания сред 
учениците. 

Представени бяха презентации и 
есета по темите. Конференцията 
приключи с анализ от проведената 
анкета с учениците от гимназията 
на тема "Моят здравословен начин 
на живот".
 
 

 
 
 
 
 
 
 

***
Състезание по тенис на маса

 
Във Варна се проведе областно 
отборно състезание по тенис на 
маса - юнoши 8-10 клас. Отборът на 
ПГИ “Д-р Иван Богоров” в състав: 
Николай Капитанов, Борис Христов 
и Мариян Цвятков се класира на 
първо място в отборното 
класиране, а на индивидуалното  
Николай Капитанов зае 
престижното първо място
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На същия въпрос отговаря и г-жа Мария Филипова - дългогодишен 
учител и настоящ помощник - директор. "Започнах работа в 
гимназията от учебната 1989/1990г. като учител по география в 
тогавашното Х ЕСПУ "Антон Страшимиров". Спомням си колко дълъг 
път извървяхме, колко тревоги и вълнения изживяхме, за да може 
гимназията ни да се утвърди като едно от желаните учебни заведения 
в града - от непрофилирано училище, до гимназия със засилено изучаване 
на чужди езици. За тези двадесет години имаше много промени, но аз 
смятам, че те са били за добро, тъй като гимназията ни се утвърди 
като едно от реномираните учебни заведения."

Следващият въпрос на вестника е свързан с личния професионален 
избор и предпочитанието на училище. 

Ето отговора на г-жа Добрева:  "Когато започнах работа в ПГИ " Д-р 
Иван Богоров" на 1.09.1991год., започнах с ясното съзнание, че съм 
отговорна за създаването на училище с визия, мисия и ценности. Знаех, 
че трудностите породени от високата цел, която си поставяхме 
учителите - да съградим училище, което да се превърне във водещ 
образователен център във Варна и региона, е предизвикателство, 
отговорност и чест. Днес уверено и с гордост мога да заявя, че целта е 
постигната."

Г-жа Драгиева отговаря, че "по "онова време", когато аз постъпих на 
работа в нашето училище, учителите нямаха възможността да 
избират къде да работят. Така че късметът е бил с мен, съдбата ми е 
била такава, за което никога не съм съжалявала".

Г-жа Филипова допълва, че ако сега е трябвало да избира, е нямало да се 
поколебае да избере именно нашето училище.

Неизменно идва третият въпрос: "Как са се променяли през тези 
години учениците. Защо по-възрастните  твърдят, че "едно 
време" имаше истински ученици"?

Г-жа Добрева: "Когато говорим за промяна, а тя е неизбежна, ако 
искаме да бъдем в крак с времето, в което живеем, ще кажа, че всеки 
иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да промени 
себе си. На въпроса ще отговоря с една мисъл на Харисън Форд: 
"Единствената опасност, която крие свободата е застоят на едно 

място. Да бъдеш най - добрият нищо не означава. 
Винаги можеш да бъдеш по - добър".
За учителката по български език и литература 
г-жа Драгиева тази промяна е неизбежна, но 
учениците  не са се променили много - "все са 
млади жизнерадостни, изпълнени с енергия. В 
сравнение с преди 10-15 год. са по свободолюбиви, с 
лична позиция, по-"отворени", което ми харесва".

Мнението на г-жа Филипова е, че икономическите 
и политическите условия през тези години са 

променяли всичко. Днешните ученици са много по-информирани чрез 
интернет, но четат много по-малко книги, не обичат да бъдат 
поставяни в "рамка", всеки се стреми да проявява своята 
индивидуалност и да знае правата си.

Стигаме до въпроса "Защо харесвате своята работа, какво Ви 
задържа толкова дълго в училище?

Следва малко философския отговор на г-жа Добрева: "Разбира се, че 
обичам работата си. От значение е не какво правиш, а как го правиш" и 
по-емоционалният на г-жа Драгиева: "Харесвам я! Мисля, че това е 
моята професия и че тя си струва усилията. Защо ли? Може би 
непрекъснатото общуване с млади и жизнени хора поддържа млад и моя 
дух. Отдавайки сили, време и енергия, за да научиш другите на това, 
което ти знаеш, да ги накараш да се вглеждат по-задълбочено в света 
около тях, си струва, въпреки неимоверните усилия, за 
да го постигнеш!"

За своята професия, като учител и преподавател по 
география, г-жа Филипова е на мнение, че е спомогнала 
да разшири кръгозора и познанията на младите хора 
за заобилящия ги свят. ''Определено предпочитам да 
съм учител по география, отколкото помощник-
директор.''- обобщава тя.
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     Двамата солунски братя са между 

забележителните личности от епохата 
на Ранното средновековие. Делото им е 
неразделно от историческата картина 
на втората половина на IX век. 
Изключителната по значение, 
исторически последици и географски 
диапазон дейност на светите братя - 
от Константинопол до Арабския 
халифат, от Малоазийския Олимп до 
Прикаспийска Хазария, от Моравия и 
Панония до Венеция и Рим - ги свързва с 
историята на народи от Европа, Азия и 
Африка, поставя ги в контакт с 
носителите на източното, арабското и 
западноевропейското културно 
наследство. Като пратеници на 
Византийската империя те се 
превръщат в част от сложните 

взаимоотношения на двата традиционни центъра на християнството - 
Константинопол и Рим - и поемат мисията да наложат и утвърдят 
християнската вяра сред морето от езичници. Същевременно извършеното 
от двамата славянски първоучители надраства конкретния исторически 
момент.

Поемайки значимата културно-историческа 
роля да наложат християнската религия, Кирил и 
Методий със своето забележително книжовно дело 
стават един от значимите фактори за огромния 
културен прелом в съдбата на славянските народи.
 Като мисионери, църковни организатори, 
философи, филолози, книжовници, просветители и 
преводачи двамата солунски братя приобщават 
към постиженията на християнската култура 
милиони славяни, разширяват техните духовни 
хоризонти и определят за хилядолетия напред съдбата на Европа и света. 
Със своята отдаденост на делото, с полемичния си патос Кирил и 
Методий дават висок пример за истинска служба на една справедлива кауза 
- те развиват и защитават идеята за равноправието на народите и 
установяват отличителните признаци на всеки народ - своя писменост, 

свой народен език и книги на свой или 
сроден език.

 На паметта и делото на 
първоучителите Кирил и Методий са 
издигнати десетки паметници в 
различни европейски държави, а пред 
1980 година папа Йоан Павел II ги 
обявява за покровители на Европа. На 
тях са посветни и стотици творби на 
българското музикално, изобразително 
и литературно изкуство.

 

За изданието работиха учениците от Клуба за литература
и публицистика с ръководител Тончо Тончев
Предпечат: Лили, Ванеса и Георги IXa

На добър час!
 
На 10 май ПГИ "Д-р Иван Богоров"  
изпрати поредния випуск завършили 
ученици с тържество, организирано 
от единадесетите класове. Водещи 
бяха Цветомир и Нели от 11 а клас. 

Организаторите бяха подготвили 
номинации в следните категории : " 
Най - добри приятели" , "Таланти на 
випуска", " Мис и мистър Богоров" , 
"Двойка на випуска", " Опасен чар" , 
"Плейбой" , "Красив ум" , "Най-търсен 
в часовете" и "Нестандартно и щуро 
поведение". 
Много смях, емоции и настроение 
съпътстваха последния училищен 
звънец за учениците от випуск 2011. 
На всички тях пожелаваме много 
успехи и късмет в живота.
 
 
 
 
Никой друг не можеш да научиш, 
можеш само да му помогнеш да 
намери знанието в себе си.

Галилео Галилей
***

Образованието не приключва с 
училището. То продължава 
неумолимо нататък до края на 
живота.

Петър Устинов
***

Учейки другите, човек учи и себе си.
Сенека

***
Никога не е късно да се учим.

Т. Джеферсън
***

Великото изкуство да се научи много е 
да се започне с малко.

Джон Лок
***

Тайната на вечената младост е да се 
учи всеки ден нещо ново.

Сенека

АФОРИЗМИ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И УЧИЛИЩЕТО

Покровители на християнска  Европа

S U D O K U 


