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Равносметка на една година
За един добра, за друг - лоша, за трети - безразлична, за четвърти - вълнуваща,
2016-та си отиде. Заедно с нея изчезват и всичките ни тревоги и притеснения, но и
радостите, а и незабравимите спомени. С настъпването на последните дни на една
година, настъпва и времето за равносметка в личен и обществен план.
Изминалата 2016-та година беше изключително
тежка в световен мащаб, защото станахме свидетели на
това докъде могат да стигнат политическите интереси,
видяхме до какви последствия може да доведе липсата на
какъвто и да било вид интеграция, разбрахме и колко
тежки могат да бъдат последиците от крайните действия,
случили се поради липсата на приемственост между
хората. Държавата ни също беше засегната от случващото
се и показа в голяма степен неспособност да се справи със
случващото се.
През 2016 г. в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"
стартира проект "Бъдещето е толерантност", който дава възможност на учениците да
се научат да приемат другите и да се отнасят с уважение към тях. Нашето училище
дава възможност на учениците да се превърнат в личности, които знаят какво искат
и имат възможностите, силата и вярата да
променят нещата, защото ние-младите хора,
сме бъдещето на България.
2016 г. беше белязана с поредните успехи за
ПДТГ. Завършилите ученици показаха
високото ниво на обучение и знанията,
придобити
в
гимназията.
Училището
организира и участва в множество събития,
учениците работиха по проекти и успешно участваха в различни състезания,
показвайки своите знания, умения и компетентности.

Ванина Копчева от XII“А“ клас - стипендиант на Фондация „Атанас Буров“

Да бъдеш дванадесети клас никак не е лесно. Предстоят ти толкова много
неща…важни житейски избори за твоето бъдеще. Къде да уча, какво да
уча, а матурата? Всички тези предизвикателства са натоварващи, но все
пак училището може да ни даде толкова много възможности.Точно
училището помогна и на мен, за да осъществя една моя мечта.
Благодарение на учителите, които всеки ден се грижат да научаваме
всички важни новини за нас, аз узнах за конкурса на фондация „Атанас
Буров“. Прочетох за условията на конкурса от сайта на фондацията, но най
-интересно ми се стори събитието, организирано в централата на
фондацията, където ученици от цяла България се срещат и дискутират
проблемите на икономиката и перспективите пред държавата ни. Именно
това ме подтикна да взема участие в конкурса. След като подадох своята
кандидатура за участие, с нетърпение очаквах резултатите от подбора. За
моя голяма радост бях избрана от общо 83 участници и имах честта да
присъствам на среща в град София – Финансов център към банка ДСК. На
срещата бяха обсъдени всички настоящи въпроси на тема: „Българската
икономика-днес и утре“. Дискусията продължи 3 часа, а участие в нея
взеха 31 участници. По време на тази дискусия успях да се запозная с
изключително позитивни и интелигентни мои връстници от всички
краища на България, а след това нашите разговори продължиха и извън
банката, в неформална обстановка.Няколко седмици по-късно, бях
щастлива да разбера, че съм одобрена за стипендиант на Фондация
„Атанас Буров“ заедно с други 15 момичета и момчета. Размерът на
стипендията е 70 лева месечно, което е един прекрасен стимул за нас –
бъдещите кандидат-студенти, за да продължим да се развиваме и
образоваме, както и да вдъхновяваме нашия свят!

ЗА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ“
„Аз не съм песимист. Аз съм дълбоко убеден, че каузата на
България не е загубена и бих желал да вдъхна във вас същата вяра,
да повдигна вашите сърца, да ви дам малко от моя оптимизъм,
защото оптимизмът е извор на вяра и енергия, а българският
народ има нужда в днешния момент от едното и от другото, за
да търпи, да се надява и да действува...“
Атанас Буров
Фондация „Атанас Буров“ е основана на 11 ноември 1992 година в град
София и се ръководи от желанието за обединяване усилията и интересите на
финансовите институции и специалисти със следните набелязани цели:
■ за съхранение и развитие на българските банкерски традиции;
■ за подпомагане и развитие на банковото и финансовото дело в България;
■ за организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и
финансов дело;
■ за обучение, квалификация и специализация на кадри;
■ за финансово и организационно подпомагане на научната и приложноизследователската дейност в областта на банкерството и финансите.
Мисията на фондацията е да съхрани идеите и делото на Атанас Буров за
изграждане на демократична българска държава и просперираща икономика,
основана на модерна финансова система и свободно движение на капитали и да ги
предаде на младото поколение на България. Да открива и поощрява таланти в
областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото
поколение, което се подготвя в икономическите университети на страната.
Всяка година фондацията организира конкурс за стипендии за ученици от
професионални гимназии по икономика. Стипендията е в размер на 70 лв. и се
изплаща за десетте учебни месеца.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
-

Отличен успех през всички години на обучение;

-

Участие в извънкласни форми на професионална подготовка;

-

Награди и отличия от регионални, национални и международни конкурси

в областта на професионалната и общообразователна подготовка;

- Участие в стажове по изучаваната специалност и в проекти.
Конкурсът протича през следните етапи:
•

кандидатите изпращат по пощата :

Мотивационно писмо за участие в конкурса, адресирано до
Председателя на УС на фондация „Атанас Буров;
-

Попълнен и подписан формуляр

- Служебна бележка от гимназията за изисквания успех от всички
класове.
Документите се изпращат на адрес:
Фондация „Атанас Буров”, За конкурса за стипендии, бул. „Фритьоф
Нансен” № 9,
ОББ, 1000 София.
След това конкурсна комисия
оценява кандидатите по
показателите,
посочени във формуляра и прави класиране.
Първите 20 кандидати се поканват за среща с комисията. По време
на срещата се провежда дискусия по предварително зададена тема
свързана с българската икономика, за която кандидатите трябва да
са подготвени, да покажат познания и за състоянието на
икономиката в техния регион и перспективите й за развитие. След
дискусията кандидатите разговарят с комисията за плановете им за
професионално развитие, общоикономическа култура и ценностна
система.
Одобрените кандидати биват обявявани през месец ноември.
За повече подробности и актуална информация:
http://www.atanasburov.org

Интервю с Веселин Стефанов от X“А“ клас
1. Разкажи ни в какви състезания по математика
си участвал до сега?
Участвал
съм
в
най-различни
математически
състезания, били те общински, национални и на
международно ниво.
2. Какви отличия си завоювал до сега?
Завоювал съм много отличия. Най-ценните от тях са
медали за първо място (2 пъти) от състезанието,
провеждащо се ежегодно в град Велико Търново.
3. През какви трудности премина до спечелването на тези отличия?
Най-честите трудности, с които се сблъсквам, са трудните задачи и високите
изисквания на конкурсите и състезанията.
4. Какво те влече към математиката?
Това, което ме влече към математиката, е логиката и рационалността като
цяло и изпитването на удовлетворение от решения проблем.
5. Как се готвиш за състезанията?
По принцип се готвя седмици преди състезанието. Според мен е важно да
поддържаш форма постоянно. Решавам задачи от други минали състезания, за
да развивам математическите си умения.
6. Смяташ ли и занапред да се явяваш на математически състезания?
Да смятам занапред да продължавам да се явявам на такива състезания, макар
че с всяка изминала година задачите стават все по-трудни, но това няма да ме
спре, а напротив, амбицира ме да продължавам напред.

Марко Рясков
Марко Рясков е роден в Габрово на 2
декември (стар стил 19 ноември) 1883 г. в
семейството на Златка и Илия Ряскови.
Майка му Златка е завършила
петокласното девическо училище в
Габрово, а баща му Илия учи до четвърти
клас на Априловската гимназия и напуска,
за да учи кожухарство, след което работи
като калфа при баща си. Впоследствие открива
бакалски дюкян. Чичо му Никола Рясков завършва
пълния курс на Априловската гимназия и става учител
в Дряново, където участва по време на Априлското
въстание в четата на Бачо Киро, а след разбиването и
при Дряновския манастир се укрива, за да избегне
съдбата на повечето четници. След освобождението на
България от османска власт следва Висшата
артилерийска школа в Петербург, а след завръщането
си в България организира българската артилерия и се
издига до чин генерал – той е известният генерал
Никола Рясков.Баща му е бил съден по времето на
Митхад паша и е лежал три години в затвора във Видин
и в Диарбекир заради пренасяне на оръжие от Румъния
за четата на Стефан Караджа. По време на Априлското
въстание участва в четата на
Цанко Дюстабанов и след
разбиването ѝ е бил заловен и
изпратен в затвора в Търново.
Там дочаква Освободителната
война, преди да бъде съден.

Проект „Бъдещето е толерантност“

Бенефициентът на проект „Бъдещето е толерантност“ е ПДТГ
„Димитър Хадживасилев“. Наши партньори са Сдружение „Институт
Перспективи“, които са една активна младежка неправителствена
организация във Великотърновска област, които работят за
включването на младите хора от „NEET`s групата в образователни
дейности. Организацията има опит в управлението на проекти по КД1,
сектор „Младеж“ на програма „Еразъм+“. Като изпращаща
организация по същата програма от 2015г. до момента е включила над
150 младежи в образователни младежки обмени в Полша, Румъния,
Италия, Франция, Естония,
Португалия, Армения, Турция,
Великобритания, Люксембург и др. по теми свързани с: „Европейската
интеграция“, „Толерантността“, „Междукултурния диалог“, „Равенство
между
половете“,
„Младежка
безработица“,
„Социално
предприемачество“, „Социални медии“ и др.
Институт Перспективи е партньор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“,
защото вече са се доказали чрез съвместна наша инициатива, която бе
финансирана със средства на двете организации и също така са
радетели на междукултурния диалог и толерантността. Съвместната
инициатива, която бе проведена в периода от 1 юли до 30 септември
2016г. е Лятна академия „Перспективи“. Основната цел на Академията
бе да спомогне за засилването на интеграцията на свищовските
младежи към европейските ценности и начин и мислене.

Раят на земята-утопия и реалност

Казват, че преди хиляди години ангелите се разбунтували. Изправили се
един срещу друг, отрекли се от създателя си. Тогава Той ги наказал.
Изпратил ги на земята, прогонил ги завинаги от Царството Небесно, а
техният предводител, Луцифер, запратил завинаги в дебрите на Ада.
Наричат го Падението. И то задава множество въпроси пред нас, въпроси
без отговор, въпроси, които може да се окажат най-важните. Защото, ако
дори ангелите не са съвършени, ако дори те не са неподвластни на злото и
порока, ако дори те са били прогонени от Рая, то можем ли ние, хората,
грешниците, да се надяваме да се докоснем до Едема?
Наречете го инстинкт, божия воля или както желаете, но хората вече
ще се стремят към един прекрасен свят, една мечта, обречена на провал,
утопия за Рай тук, на нашата земя.
Делим се на образовани и необразовани, на млади и стари, на богати и
бедни. Търсим правотата във всяка група. Бедните страдат, бедните са
неоправдани. Бедните са “изпокъсани, кални, гладни, навъсени, измършавели
от труд, загрубели от жега и студ”, както ни ги описва Гео Милев в поемата
‘’Септември‘’. Богатите са “гении, таланти, протестанти, оратори,
агитатори, фабриканти”. Доволни, щастливи, изхранващи се на чужд гръб.
Изглежда просто да се определи кое е доброто и кое-злото. Но не са ли
същите тези бедни бащи, размахващи ръце в закана като в “Зимни вечери”?
Не крият ли те зърното си от държавата като съселянина на Андрешко?
Нима те са съвършени? Или ще кажем, че са притиснати от
обстоятелствата да бъдат понякога като скотове? Инстинкт за
самосъхранение, копнеж по по-добър живот, копнеж по Рай. Не можем ли
обаче да кажем същото и за богатите? Те също са водени от вътрешното си
чувство да си осигурят спокойствие и щастие. И те са жертви на
несъвършената си природа. Да, вероятно все пак можем да твърдим, че са
загубили част от човешкото в себе си, изкачвайки се по дяволската стълбица
на властта, която ни описва Смирненски. И да си припомним, че злото
започва, когато започнеш да гледаш на хората като на неща. Възможно е те
да са една октава по-несъвършени от бедните.
Ако допуснем това, следва да допуснем и правотата на бунта. Хората
искат Рай, и неоправдани, те следват мечтата си. Слабите на пръв поглед,
тези без истински оръжия, дори вдигат глави и се приготвят за битка със
силния, умел, загубил доброто в себе си враг. В поемата “Септември” този
опит за революция се оказва обречен. Единственият резултат от него е
смърт и страдание. Както и частица вдъхновяващ пример. Но нека не съдим
толкова рано за безсилието на бедната част от обществото. Нека не
забравяме, че преди хиляди години е казано:
"Какво е вятъра за вейките зелени,
щом духне, те се свеждат изведнъж,
а колко дъбове е виждал повалени…
могъщият се бори само с могъщ.“

Силният може да нарани само друг силен, само равностойните противници
могат да се изправят един срещу друг. Наполеон срещу Александър. Ахил срещу
Хектор. Герой срещу герой. И едни несъвършени хора срещу други несъвършени
хора. Септември ще бъде май. Въпросът е: "Е, и какво?". Добре, че ще победят,
някой ден, някъде. Но дали наистина „Земята ще бъде рай“ ?
Човек не е съвършен. Никога не може да бъде. Затова казват, че Бог ни е
създал, а не родил както Христос. Дори Апостол Павел е гонил в началото
християните, носейки името Савел. Винаги ще бъдем водени от животинските
си, аморални инстинкти. Някой повече, други по-малко, но никой не може да
избяга от грешната си природа, колкото и да се самозалъгваме и да искаме да
вярваме в обратното. Тези бедни, които победиха потисниците си, няма да са
различни от тях, не и след началото. И те ще загубят сетивата си, докато се
изкачват по стълбата на властта, и те ще забравят страданията на тези под
тях, в стремежа си да удовлетворят човешките си потребности. Нищо, че
оттам са излезли. Нищо, че са се клели да настъпи нова ера за света. "Не
залагай на революции", казва Сам Ваймс. Те винаги се обръщат наопаки. Затова
ги наричат революции. Умират хора и нищо не се променя. Такъв е човекът.
Несъвършен. Непоправим. Копнеещ за утопия.
Но за Луцифер спасение няма. Той е създаден съвършен, но гордостта му му
е отредила място в Ада. Той е можел да не греши. Ние хората обаче сме родени
такива, каквито сме. За нас има милост. Вината ни не е изцяло наша, просто
сме такива. Затова нашите грехове могат да бъдат откупени. Ние можем да
намерим Рай. Не тук, на тази земя, където няма кой да ни научи на безусловно
добро, а някъде там. И независимо дали вярваме, че Христос ще ни спаси, или че
трябва сами да се спасим, независимо дали сме убедени, че инстинктите могат
да бъдат надвити, че с позитивно мислене и морални избори ще видим Рай, около
нас ще постигнем съвършенство, най-важното ние можем да го открием, стига
да сме готови да преборим себе си...
Симона Аврамова – XII“А“ клас

