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3 Март-Ден на Освобождението на България!

Трети март - светла дата, която от 1888 г. се празнува като Ден на Освобождението на
България от турско робство. Еднократно като официален празник денят е отбелязан през 1978 г.
по повод 100-годишнината от Освобождението. С решение на Парламента от 5 март 1990 г. датата
е обявена за национален празник. На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен
договор между Русия и Османската империя.
С него се слага край на Руско-турската освободителна война. Пълномощници от руска страна
са граф Николай П. Игнатиев и А.И.Нелидов, а от турска страна - Савфет паша и Садулах бей.
Членове 6-11 се отнасят до България, която е създадена като автономно трибутарно княжество с
християнско правителство и своя войска. Границите на княжеството обхващат Северна България
(без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската
област и Халкидическия полуостров).
По договора България е населена от 4 800 000 души. Член 7 от договора урежда
устройството и управлението. Държавата се управлява от княз, избран от населението с
одобрението на Великите сили и Високата порта. Парламентът е трябвало да изработи
Органически устав (Конституция). Предвижда се и временно руско управление за срок от две
години, което се осъществява от специален императорски комисар. Член 8 предвижда да се плаща
специален данък на Високата порта. Англия и Австро-Унгария се обявяват против договора.
По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с Берлинския договор от юли 1878 г. По
силата на неговите клаузи Санстефанска България е разделена на пет части - Северна България и
Софийския санджак формират васалното Княжество България, което плаща ежегоден данък на
турския султан, има своя милиция и се ръководи от княз, избиран от народа, но със съгласието на
Великите сили и султана; земите между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна
автономна област с име Източна Румелия, управлявана от генерал-губернатор, назначаван от
Високата порта; Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя под пряката
власт на султана; градовете Пирот и Враня се предават на Сърбия, а Румъния получава Северна
Добруджа като компенсация за Бесарабия, която по силата на Санстефанския договор се
предоставя на Русия.
Михаела 10г
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1 март – Честита Баба Марта !
Празникът на Баба Марта в българските традиции е
символ на пролетта и носи пожелание за здраве и
плодородие в началото на новия цикъл в природата.
Традицията е свързана с древната езическа история от
Балканския полуостров, свързана с всички земеделски
култове към природата. Някои от най-специфичните черти
на първомартенската обредност и особено завързването на
усуканите бяла и червена вълнени нишки са плод на
многовековна традиция, която е била присъща за тракийски
и елински обичаи
Легенда, възникнала през 30-те години на 20-ти век,
свързва появата на мартеницата с прабългарите.
Обичаят за връзване на мартеница е познат в България, Румъния, Молдова, Албания, Гърция,
Македония и Сърбия. В Румъния мартеници се връзват на ръцете само на жените и малките деца, а мъжете
могат да носят мартеница само на скришно място, например в обувката. В Гърция мартеници се връзват
само на ръцете на децата. В България мартеници се връзват още на млади животни и дървета, също и на
мъжете.
Най-възрастната жена трябва да почисти основно къщата преди изгрев слънце, да изнесе и простре
навън червена тъкан – покривка, постелка, пояс или престилка. Смята се, че това ще зарадва Баба Марта и
ще предизвика благосклонността ѝ към къщата и обитателите. На децата, момите и младите булки се
връзват усукани бял и червен вълнен конец – мартеница – най-често на ръката. Младите непременно трябва
да излязат навън „да ги види Баба Марта и да се зарадва”, а старите жени не трябва да излизат навън,
защото „ще разгневят Баба Марта”.
В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля се двора с дрънкане
на метални предмети.
Николета 8г

Дни на майката и жената
8 и 25 март
8 март - Международен ден на жената
Това
е
ден
за
международно
признание
на
постиженията
на
жените, на борбата
им за права и за
равнопоставеност в
обществото.
8 Март е отбелязан за
първи път през 1909 година в САЩ по случай 1
година от големия протест на жените в Ню Йорк
срещу ниското заплащане и неравнопоставеността между мъжете и жените.
На 8 Март в много страни по света мъжете
изразяват своята симпатия и внимание към
жените около тях. Прието е да подаряват цветя
по случай празника, като например в Италия на
този ден мъжете подаряват жълти мимози на
жените. В други страни като Португалия пък е
обичайно, вечерта на 8 март, жените да
купонясват на женски партита.
Осми Март се празнува в България и като Ден
на майката, а децата правят малки подаръци на
майките и бабите си.

Благовещение - 25 март
Православната
християнска църква
празнува този ден в
чест на благата вест
за зачатието на
Спасителя,
която
Архангел Гавраил
съобщил на Дева
Мария. Българите
наричат празника
още "Благовец" или
"половин Великден". Народното поверие гласи,
че на Благовец долитат кукувиците и
лястовиците, за да донесат благата вест, че
зимата си е отишла и лятото е дошло. Въз
основа на народната етимология на названието
на празника (Благовец - благо, сладко) се смята,
че всяка рана зараства на този ден много бързо.
Затова именно на Благовец се пробиват ушите
на момичетата за обеци.
Този ден се почита като ден на майката и
жената- създателка на живота.
Назлъ Хг
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Първа пролет
Пролетно равноденствие е едно от
уникалните явления в природата.
На този ден Земята, която се върти около
своята въображаема ос, която преминава през
полюсите, се намира в такова положение по
отношение на Слънцето, че слънчевите лъчи
падат отвесно на екватора.
Слънцето
преминава от Южното полукълбо в Северното
и в тези дни денят и нощта са с еднаква
продължителност. От 2010 до 2014 Пролетното
равноденствие настъпва на 20 март.
За този празник ираноезичните народи
боядисват яйца и пекат сладкиши, подобни на козунаци – “Kulcha-e Nowroz”.
Поздравяват се с картички и се чукат с боядисаните яйца, точно както е традицията и
при нас.
Затова денят на Пролетно равноденствие е бил на особена почит в езическата вяра.
Приема се, че в този ден на годишния кръговрат Пролетта, която олицетворява
оживлението и възраждането в природата, сменя Зимата.
Когато Слънцето преминава от Северното полукълбо в Южното, настъпва есенното
равноденствие – на 22 или 23 септември.
Елора9б
27 Март-Ден на театъра
Световният ден на театъра - 27 март се отбелязва
от 1962 г. с решение на Деветия конгрес на
Международния театрален институт към
Организацията на ООН по въпросите на
образованието, науката и културата (ЮНЕСКО)
през 1961 г. Проявите, свързани с този ден, са
както мащабни театрални събития, така и съвсем
интимни чествания на любовта към магията на
театъра.
От времето на Древногръцкия театър до
днешния ХХІ век магията на театъра привлича
милиони хора по света - в тъмната зала на светлата
сцена струи животът, независимо дали актьорите
претворяват вечната трагедия на Едип или
шумните атинянки, дали разказват за великата
любов на Ромео и Жулиета или се радват на
жизнеността на героите на Молиер , дали
съпреживяват вечния въпрос на Шекспировия
Хамлет или бурно се вълнуват от безизходицата на
неосъществената любов между Елисавета и
сръбският пленник Иво Обретенович от „Крадецът
на праскови” на Емилиян Станев.
Кристин 10а

Споделено мнение за един спектакъл
На 13.02.13 год. ние,учениците от клуб „Млад
журналист” , посетихме пиесата
”Любов,щастие и милиони „ . Ролите изпълниха Албена
Колева, дъщеря на великия български актьор Тодор
Колев, Валентин Танев и Петър Попйорданов .
Режисьор на уникалното представление е Валентин
Танев , авторът е Марсел Беркие-Мариние.
”Любов,щастие и милиони„ е пиеса за мечтите. За
мечтите, от които никога не бива да се отказваме,
защото не се знае в кой момент съдбата ще се окаже
благосклонна към нас. Едновременно с това трябва да
сме подготвени психически и морално, за да понесем
Голямото щастие. Ето на това изпитание са подложени
героите от пиесата „Любов,щастие и милиони”.

Елена 8 в
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Сирни Заговезни
Сирни заговезни (Прошка) е важен зимно-пролетен празник в
народния календар. Празникът се чества седем седмици преди
Великден (винаги в неделя) и трае една седмица, в която се
изпълняват различни обреди и обичаи. На трапезата се слагат
млечни и яйчни продукти
В неделя се палят огньове и след като прегорят се прескачат за
здраве. После около тях се играят хора и се пеят песни. Oбичаят
оратници това са факли от слама, които всеки стопанин завърта
Издание на Професионална
“Д-р Иван
Богоров”
около гимназия
главата си ипо
по икономика
този начин прогонва
бълхите
от къщата.
Всеки ерген изстрелва с примитивно направен лък запалена стрела в двора на момата, която
харесва. Обикновено това продължава до късна доба на Заговезни. Семейството на момата стои
будно, за да гаси пламъците, докато тя самата събира стрелите. Която мома събере най-много
стрели от двора си, тя е най-лична и най-харесвана.
За трапезата на Заговезни се приготвят баница със сирене,
варени яйца, варено жито, халва с ядки. Прието е да се
извършва и обичаят хамкане: на червен конец се завързва и се
спуска от тавана парче бяла халва или варено яйце. Найвъзрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от
семейството, главно децата, се опитва да хване халвата или
яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през цялата
година.
На Сирни Заговезни по-младите обикалят по-стари роднини
и близки — свекър, свекърва, тъст и тъща, кумове, повъзрастни братя и сестри и искат прошка, целуват ръка на
домакините, като изричат традиционните думи на прошката: „Простено“, „Прости“ пък е
задължителният отговор. Затова празникът е познат още и като Прошка.

Открийте разликите:

За изданието работиха учениците от Клуб “Млад журналист”
с ръководител Славейка Мазнева
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