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Âàðíà, Äåêåìâðè, 2009 ãîäèíà

Èçäàíèå íà Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî èêîíîìèêà “Ä-ð Èâàí Áîãîðîâ”

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

   

За мнозина настъпването на
Коледа този път не предизвиква
еуфория, а по-скоро тревога. Ще
успеем ли да зарадваме любимите
хора с бленуваните подаръци, ще
бъде ли празникът толкова
тържествен и богат, стигат ли
спестяванията за така мечтаната
ваканция в чужбина?
Коледното пазаруване по света
е в разгара си. Но вместо
характерното за периода празнично
настроение, във въздуха витае поскоро напрежение. Това е найважният период от годината за
търговците, още повече, че през
годината резултатите на някои
компании бяха разочароващи, тъй
като
кризата
ограничи
възможностите на потребителите да
харчат пари.
Първоначалните данни хвърлят
светлина в тунела. Те показват, че
макар и бавно, разходите на
домакинствата започват да
нарастват в повечето западни
страни и провалът от миналата
година няма да се повтори.

Резултатите от коледния сезон на
2008 г. бяха катастрофални.
Резкият спад в потребителското
търсене накара много магазини да
предложат драстични отстъпки.
Тази година търговските вериги
твърдят, че са по-добре подготвени
- предварително са намалили
запасите, договорили са се с
доставчиците, планирали са
маркетингови кампании, напълнили
са рафтовете с по-евтини стоки.
Потребителите не са останали
по-назад. И те добре са се
подготвили как да пазаруват по
време на криза - съкратили са
списъците,
проучили
са
възможностите и са се ориентирали
към по-евтини и практични
подаръци.

страхотно изживяване, стига само
да има достатъчно сняг.
Търкалянето на големите топки,
търсенето на шалче, на найоранжевия морков за носле и найподходящата тенджера за шапка
несъмнено искрено ще ви
забавлява. Изготвянето на коледни
картички с пожелания за найблизките приятели и роднини ще ви
спести презареждането на ваучера
заради многото есемеси, а и всеки
се чувства поласкан, когато му
бъде връчено пожелание или
подарък – специално измайсторен
за него. Като още един извор на
красиви
емоции
е
и
благотворителността, особено на
този вълшебен празник.

  
Коледа за много деца се оказва
чудесен повод за получаване на
подаръци и то не от родителите им,
а от белобрадия старец от
Лапландия. А идеята, която да
обедини семейството в Коледния
дух, все по-често убягва. Парите
не са водещ приоритет във всеки
от начините да направим празника
си по-весел. На първо място
поставяме елхата и нейната украса.
Не е необходимо да се купуват
скъпи коледни играчки, всички
заедно в къщи можем сами да си
направим такива, каквито на нас ни
харесват. Това ще зареди с коледно
настроение всеки член от вашето
семейство и ще предизвика големи
положителни емоции. Направата на
снежен човек е също едно

Фактите, които сочат, че
кризата сериозно засегна много от
нас, не са достатъчни да ни
направят по-малко добри и
чистосърдечни на този светъл
християнски празник – Коледа.

Клуб “Литература и
публицистика” ви пожелава да
посрещнете този ден с вяра и
надежда, че чудеса все още
съществуват и те са в сърцата
ни!
Мирела Кирякова
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УЧИЛИЩНИ НОВИНИ
На 07 декември 2009 година от
09:30 часа в конферентната зала на хотел
„Одесос” се проведе Заключителен
семинар-конференция на Ученически
център „Енергия” при Професионална
гимназия по икономика „Д-р Иван
Богоров” - Варна. На форума се
представи информация за дейността на
проекта, стартирал през януари 2009
година и по който гимназията работи
вече втора учебна година.
Всичките
21
клуба,
функциониращи в рамките на
ученическия център презентираха своя
принос към развитието на проекта.
Участие взеха и представители на
нашите партньори - Асоциацията на
бърлгарските черноморски общини,
Черноморска регионална агенция за
управление на енергията, Асоциация на
производителите на екологична
енергия и Технически университет –
Варна.

***

На 22 декември 2009 година от
12:30 часа в актовата зала на ПГИ „Др Иван Богоров” ще се проведе
заключителен концерт на проект
Ученически център „Енергия”. В
началото чрез мултимедия ще бъде
представена дейността на всички
клубове по проекта, на най-изявените
участници ще бъдат връчени награди.
В мероприятието ще вземат участие
ФГ „Букавица”, Клуб театър
„Европа” и Танцова формация
„Куклите” с постановката „Слънце и
Гроздана”.
На същият ден от 14:40 ще се
проведе и благотворителна кампания
под мотото „Вкусничко си похапни –
добро направи!”. Ученици от всеки
клас, заявил своето участие, ще
покажат
своите
кулинарни
способности и срещу заплащане ще
ги предлагат на своите съученици.
Коледният брой на вестник
“Богоровски гимназист” ще се
продава благотворително. Целта е да
се съберат средства за домовете за
сираци – „Гаврош” и „Другарче”.
Едновременно с това „пазарът” ще
бъде със състезателен характер.
Организаторите
са
задали
критериите, които е необходимо да
бъдат спазени, за да имат класовете
шанс да се класират. Успех на всички
участници!

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА НА КОЛЕДА

Коледа е! Времето на богата
трапеза и многобройните подаръци.
В този период цари мир, любов и
разбирателство. Сякаш светът
става по-добър.
Именно по Коледа твърдим, че
стават чудеса. Теориите по този
проблем са много, но една е
реалността - именно на такъв
светъл и красив празник, хората са
склонни да отворят сърцата си за
болката на другите и да им
помогнат с това, с което могат.
Именно тази готовност - да
повярват в собствената си доброта,
ги предразполага да повярват и в
мащабното понятие чудо, което
става реалост именно благодарение
на вярата и надеждата,
придобиващи неимоверна сила по
Коледа. Отражение на тази
дълбока чувствителност, въпреки
железните окови на кризата, и тази
Коледа е благотворителността.
Ограничените
финансови
възможности не спират хората да
правят добро.
Факт е, че и тази година
благотворителни акции не липсват.
Медиите непрестанно ни предлагат
нови възможности да помогнем на
хората в нужда. Известни личности
от различни браншове се
обединяват, за да дадат по-голяма
гласност на
кампаниите.
Традициите се запазват и някои от
тези мероприятия стават ежегодни.
SMS , телефонно обаждане или
просто едно левче в училищната

касичка са знак за чувствитлност
и чистота на човешката
душевност.
Разнообразни са не само
участниците в благотворителните
акции, но и характерът на
мероприятията. Някои организират
тръгове, други концерти, трети
набират средства чрез мобилните
оператори. Световна практика са и
коледните базари за ръчно
приготвени украси, подаръци или
вкусни изкушения. Повлияни от
последното и нашите съученици,
решиха да излязат от строгия
стереотип на традиционни акции за
набиране на средства и да създадат
една малка вкусна коледна фиеста,
умело съчетана с добрата кауза.
Замисълът е интересен, впечатлява
с новаторство и обещава много
забавление. Организацията и
реализацията на Базара са
поредното доказателство, че
Кризата не може да сломи младите
икономисти или да убие у тях
съпричастността към чуждата
болка.
В духа на Коледа е всеки израз
на доброто у хората. Нека се
отдадем на чудната еуфория, с
която ни дарява този християнски
празник. Нека сами да докажем на
себе си, че чудесата идват с вярата
и добротата у хората.
Нека не се притесняваме да
подарим на себе си и на другите
незабравима Коледа!
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
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ЛЮБОПИТНО
Човешкото съзнание е така
устроено, че възприема всичко, което се
случва, за нещо напълно реално и
обикновено, а търси чудесата в
далечното минало или в сфери, които са
му непознати. Истината е, че чудесата
са около нас, само че малцина имат
сетива за тях. Многобройни са случаите,
които потвърждават този извод.
През декември 1897 год. в редакцията
на вестник “Ню Йорк поуст” се
получава писмо от едно 8 годишно
момиченце,
което
моли
авторитетният вестник да отговори
на въпроса : ”Има ли наистина

Дядо Коледа?”...

своя интелект в сравнение с безкрайния
свят над него, ако се мери възможността
му да овладее цялата истина и всички
знания.

Да, Вирджиния, има Дядо
Коледа!
Фактът, че той съществува е толкова
сигурен, колкото е сигурно, че
съществуват любовта, благородството,
предаността. А ти знаеш, че ги има
навсякъде, и нещо повече - че носят
красота и радост в живота. Уви, колко
тъжен би бил светът, ако го нямаше Дядо
Коледа! Той би бил толкова тъжен,
колкото ако нямаше Вирджинии. Тогава
нямаше да има детска вяра, поезия,
романтика, които правят поносимо
нашето съществуване. Без тях ние
нямаше да получаваме никакви
удоволствия, освен усетеното и
видяното, а светлината, с която
детството озарява света, ще угасне.

Дават писмото на един от найопитните журналисти - Франсис П.
Чърч. Той сяда и пише отговора.
Неговото неподписано есе днес има
славата
на
най-известната
вестникарска публикация на всички
времена.
Да не вярваш в Дядо
А вестник “Ню Йорк поуст” го
Коледа?
публикува в навечерието на всяка Ти би могла да не вярваш и във феите.
Коледа до 1949 г. , когато спира да Можеш да накараш някого да
излиза.
наблюдава всички комини в Коледната
вечер, за да хване Дядо Коледа, но дори
Ето оригиналният текст на писмото
да не го видиш как влиза през комина,
на Вирджиния О’Ханлън:
това не означава, че той не съществува.
Това не е знак, че няма Дядо Коледа.
“Драги редакторе,
Най-истинските неща на този свят са
Аз съм на осем години. Някои от моите тези, които нито децата, нито
малки приятели казват, че Дядо Коледа възрастните могат да видят. Някога
не съществува. Моля Ви, кажете ми виждала ли си феи да танцуват на
истината, има ли Дядо Коледа?”
поляната? Разбира се, че не, но това не
Вирджиния О’ Ханлън
значи, че те не съществуват. Никой не
Отговорът на Франсис П. Чърч:
може да възприеме или да си престави
всички чудеса на света, които са
Да, Вирджиния, има Дядо
невидени и невидими. Ти можеш да
Коледа!!
счупиш бебешката дрънкалка и да
Твоите малки приятели не са прави. Те видиш какво издава шума вътре в нея,
са повлияни от скептицизма на но има един воал, който покрива
възрастта, а именно - не вярват, ако не невидимия свят, и него не може да го
видят. Мислят, че ако техните очи не разкъса нито най-силният човек, нито
виждат нещо, то не съществува. Всеки обединената сила на най - могъщите
ум, Вирджиния - и на големите хора и на хора, живели някога на този свят. Само
децата, е малък. В огромната ни вселена вярата, поезията, романтиката, могат да
човекът е същинско насекомо, мравка по дръпнат завесата и да съзрат и

Çà èçäàíèåòî ðàáîòèõà ó÷åíèöèòå îò Êëóáà çà ëèòåðàòóðà è
ïóáëèöèñòèêà ñ ðúêîâîäèòåë Òîí÷î Òîí÷åâ
Ïðåäïå÷àò: Ìèðåëà 12á

обрисуват върховната красота и
великолепието зад нея. Реално ли е
всичко това?
Ех, Вирджиния, в целия наш свят няма
нищо по-реално и трайно...

Нямало Дядо Коледа?
Благодарим ти, Господи, че той е жив и
ще живее винаги, дори след хиляди
години, Вирджиния!
Нещо повече, след 10 пъти по 10 000
години той ще продължи да носи радост
на детското сърце!...

В живота на мъжа има три периода.
През първия той вярва в Дядо Коледа.
През втория - не вярва в дядо Коледа.
През третия - той е Дядо Коледа.

***

- Татко, познай кой влак закъснява
най-много!
- Кой, сине?
- Този, който обеща да ми подариш
още за миналата Нова година.

***

Нова Година. Леко пийнал Дядо
Коледа влиза с торбата с подаръци
при очакващите го деца в детската
градина. Присядва тежко и пита
децата:
- Деца, искате ли подаръци?
- Даааа!
- А ще ми решите ли една задачка
преди това?
- Даааа!
- Слушайте задачката: Дядо Коледа
носи подаръци в десет детски градини
за една вечер. Във всяка градина му
плащат по 50 лева. Колко пари ще
вземе за тази вечер Дядо Коледа?
- 500! 500! - викат децата.
- Ще вземе друг път! А данъците?

***

