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ПЕТЪК, 29 НОЕМВРИ 2019, БРОЙ 46

Габриела Чалъкова 

  Думите ,,свобода“ и ,,робство“, вдъхновили хиляди по-
ети да напишат творби, които и днес помним, хиляди борци 
за свобода да не се предават и да се борят за народа си, 
днес придобиват нов смисъл, а може би напълно са го изгу-
били вече. Ако предшествениците ни са били роби на други 
хора, то ние днес сме роби на самите себе си. Те са меч-
тали за свобода, но и са действали. А в днешно време гле-
даме ,,Аз да съм добре, пък другите да се спасяват“. Всеки 
се интересува от собствената си изгода, независимо дали 
е обикновен човек, или властимащ. Ще стигнем ли далеч, 
продължавайки така? Не обезсмисляме ли всички жертви 
и усилия на предците си? Е, имаме свобода! По-добре ли 
живеем?! 

  Мотивът за свободата заема важна позиция в ценност-
ната система на почти всеки един народ. Всеки от нас е сво-
боден, свободен да избира как да живее, какво да носи и 
какво да прави. Свободата в наше време е едно от най-тър-
сените неща! Твърдим, че сме се освободили от поробите-
лите, извоювали сме си независимост, но свободни ли сме 
реално. Дали, ако бяхме истински свободни, щяхме да про-
дължаваме да търсим свободата на словото и да се борим 
за нея, както и за свобода на глас, на това да изразяваш 
себе си смело, без онова чувство на несигурност, което ни 
обзема. Да, от историческа гледна точка може и да сме се 
освободили, на документ може и да пише, че сме независи-
ма държава, имаме право на глас, право на избор и какви 
ли не още права. Това обаче не означава, че живеем така 
и можем правилно да използваме тази свобода. Напротив, 
много дори злоупотребяват с нея. Ако в миналото хората 
са се опълчвали и са се борили ,,със зъби и нокти“ за сво-
бодата си, то ние днес преживяваме кротко, не смеем да 
поемем никакъв риск, нито да се опълчим на по-висшесто-
ящите от нас. Цял живот сме водени от страха ,,Ами, ако 
съм единствен?“. Ако някой изкаже гледната си точка по да-
ден въпрос, бихте се застъпили, но ако тази крачка трябва 
да я направите вие, да стъпите в огъня, без да мислите, 
ще се опарите ли, или не? Замислихте се, нали? От какво 
се страхуваме всъщност? Нямаме ли достатъчно примери 

за подражание, било то от история или литература, мина-
ло или съвремие, доказали, че свободата взима много, но 
последиците натежават доста повече на везната. Може би, 
проблемът е, че не правим разлика между свобода и свобо-
дия или в това, че има по-свободни от нас и разрешеното 
на едни, е забранено за други. Казваме, че сме свободни, 
гордо при това, а робуваме на куп норми, дори на хора и 
тенденции. Свободна държава сме, а нямаме право на 
глас, или поне ние така правим, продавайки именно този 
глас за няколко лева. Цари демокрация, а изборите продъл-
жават да се вземат от някого другиго, но не и от нас самите. 
Ние сме просто едни лесноуправляеми кукли, чакащи ня-
кой друг да дръпне конците им. За жалост, най-виновни в 
тази ситуация сме именно ние. Не е ли време да спрем да 
чакаме някой друг да подобри състоянието ни? Докога ще 
продължаваме с тези окови и свобода само на теория? 

  Робството! Робството днес е, може би, още по-страшно 
от робството преди 100, 200 или 300 години. Ако някой ни 
нарече роби, се обиждаме. Защо? С кое показваме свобо-
дата си? Как опровергаваме този факт? Не сме ли роби, 
най-малкото, на самите себе си, не робуваме ли на норми, 
медии, управници? Всеки се опитва да бъде някой друг, ня-
кой, който не е, да крие себе си зад маска. Роби сме! На 
фалшив имидж, измислени известни личности и изкривена 
представа за красота. Дори свободата ни е фалшива. Про-
меняме мнението си през ден, повлияни от медии и ,,лъж-
ливи“ звезди. Медиите, отдавна купени от висшестоящите, 
хвърлят прах в очите ни, промиват мозъците ни, втълпяват 
ни какви ли не неща и ние, заслепени от мисълта, че поне 
те казват истината и са независими, вярваме. 

  Оказва се, че имаме свобода, на теория, но имаме и 
робство, него сме си избрали сами, за разлика от подаре-
ната ни свобода. Крайно време е да изберем едно от две-
те! Да спрем да бъдем свободни роби, да скланяме глава 
от страх и да започнем да взимаме пример от дедите ни. 
Най-големият поробител е страхът, и докато не вдигнем 
ръка срещу него, няма как да се опълчим срещу останали-
те. Освободим ли се веднъж от него, можем да се справим 
с всичко останало. Може да бъдеш кротък роб или смел, 
борещ се за по-добро. Ти избираш!

Ñâîáîäà è ðîáñòâî â ìîÿ ñâÿò

С удоволствие бихме искали да ви пока-
ним на нашето Коледно благотворително тър-
жество, което ще се състои на 20.12.2019 г. от 
10:30 ч. в Читалище-паметник „Отец Паисий“. 

За вашето настроение ще се погрижат воде-
щите Анет и Лидия, учениците от 11“а“ клас, 
„Кати Денс“, Яна и Марина от 5 „а“ клас, Енцо 
Атанасов и много други. Очакваме ви!
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Валери Крумов
Анет Попова

Както всяка година проведохме 
среща с най-малките гимназисти 
и техния класен ръководител, г-жа 
Даниела Ковачка, и им зададохме 
няколко въпроса, за да можем да ги 
опознаем. А ето и как те отговориха 
на нашите въпроси...

Защо избрахте да учите в гим-
назията?

Ния: Избрах гимназията, защото е 
най-елитното училище в града.

Алекса: Защото харесвам учите-
лите и мисля, че са много добри.

Влади Малинов: Специално ходих 
на състезание, за да вляза в гимна-
зията.

Виктория Дойнова:  Защото сме 
много умни и можем да се справим 
тук.

Как се чувствате като 
най-малките гимназисти? Какви 
са най-големите ви трудности?

Ния: В старото училище бяхме 
най-големите, но сега ни е по-трудно 
като най-малките.

Емо: На мен ми е трудно ставане-
то сутрин.

Петя:  Имаме много нато-
варена учебна програма. 

Влади: Не се притесня-
ваме от големите, всички се 
държат добре с нас.

Имате ли вече свои лю-
бими учител и предмет?

Всички имаха едно и 
също мнение, че уважават всички 
свои учители и им харесва как им 
преподават, но все пак имат и своите 
любимци – г-жа Ковачка, г-жа Въжа-
рова, г-жа Вичева.

А за любимия им предмет  те спо-
делиха, че любими са им български 
език и литература, история и физиче-
ско възпитание и спорт. 

Кой предмет ви е най-труден?

Всички заедно отговориха, че на-
мират математиката и информацион-
ните технологии за трудни, защото 
изискват запомнянето на много раз-
лични формули и много информация.

С какви извънкласни дейности 
се занимавате?

Споделиха, че са активен клас с 
много спортисти като например 

Баскетбол- Виктория Дойнова, 
Ерика, Алекса, Христо, Иван Тодо-
ров, Александър Василев

Футбол- Светослав, Георги, Ка-
лоян Петров

Лека атлетика- Антоанета, Анто-
ния, Рая

Борба- Борис.

Какво е мнението за класния ви 
ръководител?

Всички се съгласиха, че тя се дър-
жи много добре с тях, преподава им 
отлично, не им се кара често и че се 
разбират лесно с нея.

А ето и въпросите, които зададо-
хме на г-жа Ковачка:

Как се чувствате като класен 
ръководител за първа година?

Чувствам се много добре. Пър-
воначално бях притеснена за много 
неща, но вече мисля, че всичко е чу-
десно.

Какви изисквания имате към 
новия си клас и как мислите, че се 
справят досега?

Имам много изисквания към тях, 
основно държа да има дисциплина, 
да поддържат добра хигиена в учили-
ще и да учат. Засега спазват всичко 
добре, подреждат си стаята, дежур-
ните ученици си вършат задължени-
ята.

Какво бихте им пожелали за в 
бъдеще?

Пожелавам им както стартираха 
добре, двойно по-добре да завършат 
12-и клас. Дано най-вече да са живи 
и здрави, лъчезарни, усмихнати и все 
така сплотени както досега. Нека ви-
наги помнят това, което им казах в 
началото на годината - вие не сте 26, 
ние сме 27 и аз съм една от вас!

Ние също им пожелаваме да бъ-
дат същите чаровни, усмихнати и до-
бри ученици, винаги да пазят детско-
то в себе си и следващите им години 
в гимназията да бъдат все по-леки и 
приятни!

Òîïëî  ïîñðåùàíå  îò íàé-ìàëêèòå  âúçïèòàíèöè

Даниела Ковачка

Цветя пред паметника на Константин Фотинов поднесоха 
учениците от 5-а клас към ПГ „Костантин Фотинов” заедно 
със своята учителка г-жа Даниела Ковачка.

Поводът беше  Денят на народните будители - 1 ноем-
ври. Госпожа Даниела Ковачка се обърна към своите учени-
ци със следните думи:

          „ Днес се взираме в миналото… Търсим - буди-
телите, онези най-първите, за да пренесем в днешния ден 
посланията им за свобода, просвета и култура. В тъмните 
страници от историята именно те са осъзнали, че само про-
светен народ, който е прогледнал духовно, може да вземе 
в ръце съдбата си. Нека помним и обичаме будителите от 
миналото, но да намерим и съвременни такива, които да 

следваме и подкрепяме! ”
Ученичката  Алекса Йорданова Георгиева / от 5-а клас/ 

бе изготвила табло и представи живота и творческата дей-
ност на Константин Фотинов, който е основател на първото 
българско списание „Любословие” и патрон на училището.

Огромни бяха радостта и вълнението на ученици и роди-
тели, които бяха част от този светъл празник.

1 íîåìâðè – Äåí íà íàðîäíèòå áóäèòåëè!
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   Габриела Дамянова

Каква беше мечтата Ви като 
дете?

Мечтата ми като дете беше доста 
тривиална - да стана световноизвестен 
спортист.

На колко години започнахте да 
тренирате волейбол, как решихте 
да се занимавате с волейбол и да 
станете треньор?

Занимавам се с волейбол от дете. 
Първоначално играехме на импровизи-
рани игрища на улицата. Започнах да 
тренирам организирано късно - едва 
в 9 клас. Треньор станах инцидентно 
- бях се насочил към съвсем друга по-
сока на развитие, когато дойде предло-
жението от клуба. Първоначално имах 
съмнения, дали съм подходящ за тази 
работа, но все пак реших да пробвам.

 
Имате ли мечти, които не сте 

реализирали все още?

За мечти не мога да се сетя , по-ско-
ро предпочитам да си поставям цели , 
които да следвам.

Какво е Вашето хоби и какво 
обичате да правите извън залата?

Моето хоби се превърна и в профе-
сия, така че мога да кажа, че съм щаст-
лив човек.Свободното си време оби-
чам да прекарвам с най-близките си 
хора.Мога да кажа,че съм домашар и 
имам нужда от спокойствие и тишина.
Разбира се, не отказвам да се срещна 
и да поговоря с добри приятели.

Имате ли любим играч от На-
ционалния отбор на България и 

защо?

Нямам любим играч.Откакто съм 
треньор,виждам състезателите като 
съвкупност от техните положителни и 
отрицателни качества и характеристи-
ки.

Добро ли е според Вас нивото на 
Българския волейбол в момента?

Трудно е да се даде еднозначен от-
говор  за нивото на българския волей-
бол в момента.Ако сравняваме пред-
ставянето на националните отбори 
- мъже и жении тези на другите колек-
тивни спортове, можем да отбележим,-
че сме сред елита на световния волей-
бол.От друга страна, видимо бележим 
спад в последно време – само преди 
10 години при мъжете бяхме световна 
сила и на четвърто място в световна-
та ранглиста.Също така е тревожно 
състоянието на клубния ни волейбол 
– липса на средства, остаряла матери-
ална база, недостатъчно добре подгот-
вени треньори особено при подраства-
щите.Всички тези фактори вещаят тази 
тенденция за понижаване резултатите 
на представителните гарнитури, да 
продължи и в следващи-
те години.

Какъв трябва да 
бъде един треньор?

На първо място един 
треньор трябва да е ком-
петентен,да има дълбоки 
познаяния за съответния 
спорт,който преподава.
Трябва да бъде кому-
никативен и да умее да 
убеждава групата в пра-
вотата на своите идеи.

Важно е треньорът да излъчва увере-
ност и вътрешна сила, за да бъде при-
ет като лидер.

В бъдеще виждате ли се като 
треньор?

Да, определено ми доставя удо-
волствие и колкото повече опит тру-
пам,толкова по-добре се чувствам в 
тази роля.

Какви бяха очакванията Ви като 
започнахте да водите групите и 
успяха ли да се оправдаят?

Когато започнах тази работа, кате-
горично не бях достатъчно  потготвен.
Поради тази причина не съм имал ви-
соки очаквания.За мое щастие първата 
година се оказа и най-успешната ми до 
момента.В този ред на мисли съм по-
стигнал повече, отколкото съм си пред-
ставял.Впоследствие дойдоха и мо-
ментите на разочарование, но на това 
ни учи спортът - днес побеждаваш, 
утре губиш, важното е да не се преда-
ваш и да не спираш да се развиваш!  

„Äíåñ ïîáåæäàâàø, óòðå – ãóáèø, âàæíîòî å äà 
íå ñå ïðåäàâàø!“

Èíòåðâþ ñ òðåíüîðà íà ÂÊ Ñàìîêîâ – Àíäðåé ßí÷åâ

Преди 9 години на днешната дата екип от хирурзи в 
болница „Лозенец“ извърши животоспасяваща транспланта-
ция на бъбрек на Асен Тотев, като донор стана майка му . 

Цялото семейство си отдъхна и реши , че двегодишната 
сага с мъките по болници е приключила. 9 години по-късно 
кошмарът се повтаря отново.

 Той е на 41 години от град Самоков.
Женен,с 1 дете на 9 години.
Преди 1 седмица на рутинни изследвания в Алексан-

дровска болница установяват,че присаденият бъбрек не 
функционира.

Асен се нуждае от нова СПЕШНА трансплантация на бъ-
брек.

Изпратени са запитвания до болници в чужбина,но суми-
те,необходими за операцията са непосилни за семейството.

Сумата,необходима за трансплантация е около 100 000 
лв.

Нека запазим топлотата на семейството им и нека не гу-
бим една детска усмивка безвъзвратно !!! Нека спасим един 
човешки живот навреме и напук на болестта , да помогнем 
на един баща да види детето си как расте!

Всеки , който има възможност да помогне , нека го напра-
ви на следната сметка : 

BG46UBBS80021059937830 , BIC CODE - UBBS BGSF , 
титуляр : Асен Антонов Тотев или в някоя от кутиите , които 
са поставени в града.

“Äà ïîäàäåì ðúêà íà Àñåí”
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Иван Нейчев

Програмирането е една от най-бър-
зо развиващите се трудови специал-
ности в момента, която предлага поч-
ти безгранични възможности на тези, 
които се упътят към нея. Именно това е 
една от основните причини зад създа-
ването на групата по интереси – алго-
ритми + програмиране

Госпожо Нейчева, какво пред-
ставлява групата по интереси – 
алгоритми + програмиране?

В рамките на 70 часа се изучават 
алгоритми и тяхната реализация с кон-
кретен програмен език - С++. Започвай-
ки с по-прости програми по време на 
обучението се достига до усвояването 
и изпълнението на по-сложни алгори-
тми, обединяващи математически уме-
ния и компютърни знания.

Какви умения може да получи 
един ученик в тази група по инте-
реси?

През целия процес на обучение 
всеки ученик участващ в групата ще 
може да получи не само теоритически 

познания, но и практически умения, 
започвайки от въвеждането на дадена 
програма до нейното успешно изпълне-
ние. Участниците в групата ще усвоят 
знания , чрез които ще могат да реша-
ват различни видове програмни задачи, 
вариращи от по-лесни до по-трудни и 
ще развият умението да боравят с раз-
лични програмни езици.

Какви са целите на курса по про-
грамирене?

Основна цел на курса е да събуди 
интереса на учениците към програ-
мирането и приложението на матема-
тиката в работата с програмен език. 
Основна задача е и запознаването на 
учениците с най-популярните програм-
ни езици като С++, Java, C#.

От колко години се провеждат 
занимания по програмиране?

След класирането на ученик от на-
шата гимназия на национален кръг на 
олимпиадата по информатика през 
2015 г., бе решено да се сформира пър-
вата група, която да получи разширено 
обучение по програмиране. От тогава 
до днес всяка година се сформира та-
кава група, макар и с различно наиме-
нование.

Какво би привлякло един ученик 
да се запише в група, в която се изу-
чава програмиране?

Според мен на учениците им се 
струва привлекателна възможността,  
да получат познания в област, която е 
с широк реализационен потенциал и 
би осигурила сигурна работа на всеки, 

който е заинтересован и готов да поло-
жи старание.

Каква роля имат според Вас  
софтуерните специалности днес?

Днес софтуерните специалности са 
застъпени във всички сфери на иконо-
миката и са основна част от обществе-
ното развитие. За съжаление, в Бъл-
гария броят на специалистите в тази 
сфера не задоволява търсенето и това 
е една от причините да се цели популя-
ризацията на компютърните науки.

Как протича един час по програ-
миране?

Учениците се запознват с опреде-
лено програмно свойство, след това 
дадената тема от учебната програма се 
усвоява чрез разглеждането и решава-
нето на съответните програмни задачи, 
които се въвеждат на компютъра с по-
мощта на специализирана програма и 
се изпълняват след отстраняването на 
грешки, ако има такива

Какви знания и умения искате да 
предадете на заинтересованите 
ученици?

Да се състави програма е творчески 
и мисловен процес, който позволява 
нейното многократно допълване и усъ-
вършенстване. Би ми се искало, усво-
явайки основните методи, учениците 
да намерят собствени начини за съз-
даването на все по-слжоно-устроени и 
ефективни програми. Да намерят своя 
начин за програмиране и да го използ-
ват в своето бъдеще.

Ïðîãðàìèðàíåòî – ïúò êúì áúäåùåòî
Èíòåðâþ ñ Äèÿíà Íåé÷åâà, ó÷èòåëêà ïî èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè â ãèìíàçèÿ 

ÏÃ „Êîíñòàíòèîí Ôîòèíîâ“

Габриела Ковачка

На 4 октомври ние учениците от 11“а“ клас, заедно с г-жа 
Петя Низамова посетихме Историческия музей в часа по 
СИП Журналистика. Бяхме любезно посрещнати от уредни-
ците на музея. Представиха ни филм за Захарий Стоянов 
- създател на първата печатница. След това ни разведоха из 
музея. Видяхме картини на знайни и незнайни самоковски 
художници и традиционни носии и дрехи, които хората са но-
сели в миналото. Накрая видяхме самата печатница и раз-
брахме за начина, по който е работила. Всички останахме 
доволни от посещението. Научихме нови и интересни неща, 
свързани с нашия град, както от филма, така и от разходката 
из музея.


