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

 Здравейте, читатели! 
  Екипът на вестник "Богоровски гимназист" тази година ще се постарае да 

плени ценното ви внимание с интересни статии и забавни рубрики. Ние 
имаме за цел да превърнем четенето в приятна за вас част от деня, затова 

ще придадем един по-интересен и по-весел вид на страниците на изданието. 
Ще пишем за всичко ,което е важно за вас. С радост ще приемаме вашите 
препоръки и критики и най-вече ще се стараем да насочим погледа ви към 

нещо забавно, интересно и полезно.
Приятно четене!

1 ноември – Ден на народните будители

    Денят на народните будители е официален празник, който се 
чества всяка година на 1 ноември.   Празникът е въведен през 1922 
година като „празник на българските будители, ден за отдаване на 
почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители 
на съвременна България“.

     Празнуването на 1 ноември е израз на същата  идея, с която отбелязваме 
Деня на светите братя Кирил и Методий. Този ден е продължение и развитие 
на 24 май, разширяване на неговия дълбок исторически смисъл, защото 
включва освен стотиците достойни просветители и онези непокорни, горди 
българи, които учеха как се обича България и как се мре за нея. Думата 
“будител” носи голям емоционален заряд. Така народът с   благоговение   

зове стотиците знайни и незнайни духовници, 
книжовници, учители – символ на  духовната 
извисеност на българина. Редом до св. Иван Рилски, 
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Петър Берон, 
ние поставяме и Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Любен 
Каравелов, Иван Вазов, Захарий Стоянов, Стефан Стамболов и още много 
други родолюбци. В най-широк  смисъл, съвременните български учени и 
изследователи, учители, писатели, журналисти и творци от всички сфери и 
поколения, са народните будители на днешния ден.

                                                                                                                           Кристин Xa                                                                        
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1 ноември - 120 години от смъртта на Иван Богоров

Биография:
 Иван Андреев Богоров е виден български енциклопедист. Той  е роден 

през 1820 година в Карлово. Учи в родния си град, във Велика народна 
школа на вселенската патриаршия в Куручешме, Цариград. На 19 години 
(1840-43) учи в Ришельовския лицей в Одеса. Следва химия в Лайпциг 
(1845-47), завършва медицина в Париж (1855-58). В Ески Заара остава 
само една година, заради разделението сред учениците, породено от 
гръцкия учител. По това време написва първата граматика на българския 
език, която след преместването си в Букурещ отпечатва под името 
„Първичка българска граматика“ (1844 г.). Заминава за Лайпциг, където 
издава първия български вестник „Българский орел“ (1846 г. - две години 
след първото българско списание „Любословие“ на Константин Фотинов). 

По-късно в Букурещ издава вестник „Народност“ и подготвя „Академичен български речник“.
 Творчество:
•  „Български народни песни и пословици“ (1842) 
•  „Всеобща география за децата“ (1843) 
•  „Първичка българска граматика“ (1844) - първата ни граматика, написана на народен новобългарски език 
•  „Български орел“ (1846 - 1847) - първият български вестник
•  „Цариградски вестник“ 
•  „Журнал за наука, занаяти и търговия“ (Пловдив) 
•  вестник „Народност“ (Букурещ)
•  „Книговище за прочитане“ (Пловдив, 1874-1875) 
•  „Селски лекар“ (Пловдив) 
•  "Животът ми описан от мене" (1879) 
• "Бранилник за българския език и за народна облага" (1880) и други.
.
  През 2012 година се навършват 120 години от смъртта на Иван Богоров. Учениците от Училищния 
ученически съвет ще отбележат с тържествено заседание годишнината, свързана с патрона на 
гимназията.
                                                                                                                                                                                 Сияна Ха клас

 - Защо избра ПГИ “Д-р Иван Богоров” за 
свое училище? 
Надя 8 в :  Честно ли? Не знам! Може би  защото 
имам роднина, който е завършил в гимназията и 
ме убеди, че наистина е много хубаво.
Мария 8 г :  Харесва ми като училище , а и е близо 
до мястото, където живея.
А. :  Ами то ме избра, но всъщност се убедих, че 
това е училището, в което искам да уча.

-Какво ти харесва в гимназията?
Надя 8 в :  Харесвам обстановката и хората.
Мария 8 г :  Учениците.
А. :   Всичко! От ученици до някои учители.

-Какво искаш да се промени в гимназията?
Надя 8 в :  Не знам. Все още не съм я опознала и не 
мога да преценя.
Мария 8 г :   Нищо! Училището е добро.
А. :   Може би  ако ни обясняваха повече по някои 
предмети, щеше да е по-добре. 

-Какво мислиш за униформите?
Надя 8 в :   Хубави са като цвят и са удобни.
Мария 8 г :  Допадат  ми!
А. :    Хубави, удобни и цветовете много ми 
харесват.

-Какво мислиш за класа? А за класната си?
Надя 8 в :   В  класа учениците са големи 
лудетини, а класната е много добра.
Мария 8 г :   Госпожа Станчева е добра класна. 
Харесвам и класа.

-Какви форми на изява за своите способности 
избра да посещаваш?
Надя 8 в :   Клуб “Приложни изкуства”.
Мария 8 г :   Никакви!
А. :  Може би догодина ще опитам.

Николета VIII г

Интервю с ученици от 8-ми клас



година XIX, брой 45, ноември 2012 3

Какво е влияението на  VIP Brother върху обществото?

Коментар на риалити шоу
    VIP Brother е медиен продукт и като такъв, аз мисля, че неговото 
влияние  върху обществото може да се разглежда в две посоки.

  Първата посока е спрямо хора /членове на обществото/, които се 
поддават лесно на внушение и манипулация.

  А втората посока на разсъждение обхваща хората с изградени мнения, 
неподдаващи се на чуждо влияние.

   Смятам, че спрямо първата категория VIP Brother оказва негативно 
въздействие, тъй като хората, които се поддават лесно, всъщност нямат собствено мнение и изградена 
ценностна система. Те възприемат напълно това, което наблюдават на малкия екран. Считат, че следва да 
му подражават. Следват изкривената представа, че щом нещо го дават по телевизията и го правят така 
наречените „VIP персони“, значи то е модно, интересно и актуално и то става техен модел на поведение. 
При лесно поддаващите се на манипулации хора липсва реална оценка за случващото се около тях. Те 
попиват това, което се излъчва, и са готови да подражават на всичко, което виждат, дори и то да е 
негативно. Ако VIP Brother покаже нещо, което може да се окачестви като положително, не считам, че това 
би било от полза за „сляпо подражаващите” хора, тъй като те не се замислят върху същността на 
случващото се и не са в състояние да преценят кое е наистина добро и кое не. И ако такива хора 
подражават „сляпо“ на нещо, дори то да  е „добро“, смятам, че това пак не е от полза за никого. 

  Аз мисля, че е важно човек да може да се ориентира правилно в различните ситуации, които VIP Brother 
пресъздава. Всички знаем поговорката „Колкото хора има, има и толкова мнения“, но когато човек е 
изградил у себе си ценностна система. Когато успява да разграничи доброто от злото . Когато разсъждава 
върху това , което се случва, то тогава много по-трудно биха му повлияли негативно. Ако такъв човек гледа 
VIP Brother, едва ли би „копирал” нечие поведение. По-скоро би разсъждавал върху това, което 
наблюдава, и би си направил изводи, които да са му от полза.

   За да може човек да постига това, е необходимо да изгради у себе си правилни умения и нагласи, а за да 
бъдат правилни, трябва да сме достатъчно образовани. Единствено знанията и непрекъснатото 
повишаване на културата гарантират една успешна реализация в живота.

                                                                                                  Елора IX б

ВИЦОВЕСУДОКУ

- Какво ми е, докторе?
- Нищо... Утре ще те изпишем. Обади се на жена си 

да дойде.
- Не. Не. Няма нужда да я безпокоим. 

- Ще трябва. Някой ще трябва да прибере тялото.
•

Сред като взели парите от Биг Брадъра, тризначките 
Вяра, Надежда и Любов решили да отидат на 

врачка да им гледа какво им предстои в живота. 
Врачката им казва: 

- Само хубави неща ще ви се случват, дълго ще 
живеете и на воля ще си харчите парите. Дори 

виждам, че Вяра и Любов ще изкарат до деветдесет 
и девет години, а Надежда до сто. 

- Ама как така ние двете само до 99, а Надежда до 
100? 

- Еми така. Надеждата винаги умира последна.
•

За какво служат тия перки на самолетите?
– Да охлаждат пилота.

– Айде бе, не ми се вярва!
– Ами спри ги, и да видиш как пилота ще се изпоти 

веднага…
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За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
 с ръководител Сл. Мазнева
Предпечат: Добринка Василева 10а


