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С възобновяването на вестника „Диагноза: 
Класик” през пролетта на 2012г. г-жа Герги-
на Тончева приветства идеята ни и изрази 
своята надежда „ Диагноза: Класик” да се 
превърне в трибуна на свободомислещите 
и независими ученици на гимназията.  

Една учебна година по-късно ние, екипът 
на вестника, ви предоставяме възможност-
та да се запознаете по - отблизо с един от 
символите на Класическата гимназия. 

...стр.2 

 “ Свободата на духа е високото постижение на човешката личност. Този 

вид знание е аристократизъм на духа – да се сливаш с древността, да се из-
висяваш до върховете на познанието за античността, да се приземяваш в 

настоящето и да летиш към бъдещето. Това за мен означава да си класик. ”
 

/Г.Тончева/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как беше създадена Националната гимназия за 
древни езици и култури „Константин Кирил 
Философ”? 
 
  Идеята за създаването на НГДЕК е родена тук, в 
Университета, в катедрите Класическа филология, 
Кирилометодиевистика, в Историческия факултет. 
Тя идва от именити наши учени и творци: акад. Пе-
тър Динеков, проф. Александър Фол, проф. Руска 
Гандева, проф. Александър Милев, проф. Тончо 
Жечев, проф. Св. Иванчев, доц. Тодор Сарафов, 
гл.ас. Красимир Банев и това не са всичките раде-
тели. Път на идеята дава Людмила Живкова като 
министър на културата и радетел за духовност. Жи-
вот и съзидание на тази идея дадоха и дават и до 
днес учителите и учениците с помощта на Универ-
ситета.  
   Гимназията се роди на 10 октомври 1977г. Отк-
рихме я в 7-мо училище на ул. “Цар Шишман” в Со-
фия. Първите учители дойдоха при нас от Универ-
ситета. Такава е повелята на традицията, която иде 
от животворния наш духовен корен, от примера на 
светите ни отци. Първите учители – бяха млади 
асистенти тогава. Днес мнозина от тях са именити 
професори, доценти, творци на научни знания:  
проф. Георги Бакалов, проф. Петър Ангелов, проф. 
Богдан Богданов, проф. Анна-Мария Тотоманова, 
доц. Ана Николова, проф. Димитър Попов, доц. 
Зорка Попова, проф. Димитър Бояджиев, проф. Ма-
рия Костова.Те положиха академичен стил в учеб 

 
ната ни работа, който се поддържа и до днес и така  
се вградиха трайно в основополагането на новото 
училище.  
 Задачата беше не просто да се създаде училище, 
а да се възроди класическото, хуманитарното обра-
зование у нас, прекъснато за цели тридесет години! 
Разбрахме и още нещо - когато едно дело е затри-
вано толкова дълго време, толкова време е необхо-
димо за неговото възстановяване. Проумяваме та-
зи истина чак когато стане наша съдба.   
 Училището пое своя път, труден път, пълен с изпи-
тания, колебания, грижи, неприятности, но и с ог-
ромна вяра, надежда и любов, които надделяха, 
надделяват и до днес. Проверка и доказателство, 
че сме избрали верен път бяха и са успехите на 
учениците ни още от първите випуски. Потокът 
тръгна от своя извор и се устреми към Университе-
та – нашия Университет. В хуманитарните специал-
ности се вля свежата струя на младите класици.  
Това даде основание на Академичния съвет да от-
реди на училището ни статут на национален класи-
чески лицей към Университета. Един акт, който е 
признание не само за училището ни, но и за самия 
Университет. Това е академично достолепие! Забе-
лежително завоювано признание за нас, което ут-
върждава мястото и значението на гимназията в 
образователната ни традиция и развитие. Този ста-
тут откри възможност за развитие на профилирана-
та форма на обучение в лицейната степен и стиму-
лира зрелостниците при подготовката и защитата 
на дипломните им работи – първите техни творчес-
ки опити.  
 
Каква беше атмосферата в новосъздадената 
класическа гимназия?  
   
 Сърдечна, дружелюбна, съзидателна, понякога 
напрегната, но ведра и истински хуманна. Първите 
випуски бяха много вдъхновени от идеята за класи-
ческото образование. Всички имаха огромно любо-
питство и любознателност. В началото се уплаших-
ме, не знаехме откъде да тръгнем. Нямаше учебен 
план, учебни програми, учебници, нито класическа-
та традиция с нейния опит. Нямахме дори бюджет. 
Настанихме се в 7-мо училище в четири тавански 
стаи. По общообразователните предмети препода-
ваха учители от 7-мо училище, а по специалните - 
преподаватели от СУ. Преподавателите по латинс-
ки съумяха да пробудят интерес у всеки ученик. Да 
покажат, че класическото образование е изключи-
телно богатство за този, който го постигне. Че има 
дълбоки корени в човешката история и това вдъх-
нови нашите ученици.  

Гергина Тончева - носителя на  

класическата идея 

от Георги Митов и Рада Бонева 
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Какво означава да си „класик”? 
 
  Това означава да гориш от любознателност, да 
натрупваш познания по хуманитарните дисциплини 
и класическите езици, да познаваш миналото, да се 
обогатяваш от него, да проумяваш настоящето, да 
прозираш бъдещето и да носиш пориви към него – 
порив на духа и широта на мисълта. Класическото 
образование е една безкрайна вселена и който се 
потопи в нея с необходимото чувство за отговор-
ност пред самия себе си, той се влива в един поток. 
Най-важното за един класик е да трупа познания и 
чрез тях да развива своята нравственост, интелект 
и култура, да расте духовно. Свободата на духа е 
високото постижение на човешката личност. Този 
вид знание е аристократизъм на духа – да се сли-
ваш с древността, да се извисяваш до върховете 
на познанието за античността, да се приземяваш в 
настоящето и да летиш към бъдещето. Това за мен 
означава да си класик. Гледам ви с възхищение и 
усещам вашето превъзходство с цялото това поз-
нание.  Извърши се чудо в българската култура с 
възраждането на класическото ни образование. И 
всички ние имаме заслуга за това. 
 
А как и кога разбрахте, че вашето призвание е 
да бъдете учител? 
 
  Още като ученичка често ми беше възлагано да 
преподавам цели автори на съучениците си и това 
беше знак за мен от учителите ми по литература. 
Помогна ми и онази моя любов към добродетелта 
човешка, която се отглежда и развива във възраст-
та, в която можеш от детето да направиш човек. 
Направих избора си без колебание, защото почувс-
твах, че учениците и учителите могат да дадат реа-
лен израз на това, в което вярвам. Вярвам в добро-
то. 
 
Бихте ли споделили с нас през какви труднос-
ти преминахте в началото на 90-те? 
 
  Бурни времена и съответно трудностите бяха мно-
го. Връхлетяха ни големи изпитания. Дълго време 
съжителствахме с 12-то основно училище на ул. 
”Цар Иван Асен II” №72.   
   В началото на 90-те години започна хаосът. 12-то 
училище се втурна да си реши проблемът с подсло-
на. Ние останахме на улицата. Болно, унизително и 
злонамерено е това, което се случи тогава. Не бих 
искала да се връщам към преживяното. Събирахме 
се пред Народната библиотека. Учехме на стълби-
те й. Помогна ни Националното музикално учили-
ще, което ни приюти. Учехме с тях на три смени в 
продължение на месеци. Трогателен жест на дирек-
тор Милка Митева и цялата учителска колегия. Бла-
годарна и дълбоко признателна съм за това незаб-
равимо добро, което спаси училището ни. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Как възникна и се утвърди като традиция иде-
ята за учебни практики в страната и зад гра-
ница?  
 
 Учебните практики са едно от големите завоевания 
на училището. Започнахме подготовката още през 
1979г. и на 1 април 1980г. първият випуск десеток-
ласници се изкачи на Акропола. Учебните практики 
са активно нагледно оползотворяване на познание-
то, усвоено в класната стая. Това е практическият 
му израз и непосредственото възприемане. Един 
класик завършил нашата гимназия трябва да се 
изкачи на три върха – на Акропола в Атина, на Ка-
питолия в Рим и в Св.София в Константинопол. То-
ва са три исторически пласта, три върха, три симво-
ла. Въпреки трудностите през годините учебните 
практики никога не са прекъсвали. Усъвършенства-
ме ги с опита, който имаме. Разширяваме ги съоб-
разно учебния план и процес. Тръгваме от българс-
ките манастири за духовно приобщение на осмок-
ласниците към духа на гимназията. Следват Антич-
на Егея, Древна Елада, Рим и ако успеем Египет и 
някои други маршрути.  
 Наред с учебните практики организираме още ар-
хеологически разкопки, експедиции: археологичес-
ки, археографски, фолклорни и др. Според финан-
совите ни възможности определяме и групите, вре-
метраенето и други подробности. Те са благотвор-
ни дейности, без които няма баланс и пълнота в 
развитието на учениците ни. И това лято в чест на 
тридест и пет годишнината на училището проведох-
ме експедиция в Западните Родопи в рамките на 
трансграничен проект България - Гърция на тема 
„Фолклорен мост”. Предстои да представим нашите 
резултати пред тези, които имат интерес да ги ви-
дят и чуят.  
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Забележителни са традициите, които си създаде 
училището още в първите години. Възродихме чес-
тването на 3 март, който не се празнуваше – беше 
обикновен работен ден. Първият за гимназията бе-
ше стотният 3 март на България. Отбелязахме го 
тържествено с първия випуск и си обещахме, че ще 
го честваме всяка година като национален празник. 
Изпълняваме го. Всяка година провеждаме конфе-
ренция в Аулата на Университета, която започва 
със Санстефанския мирен договор. Възродихме 1 
ноември – деня на Народните будители. Редовно 
отбелязваме Успение Кирилово на 14 февруари. 
Възстановихме възрожденския дух на 11 май още 
през 1981г., когато кръстихме училището. Всяка 
година отдаваме възхвала на първоучителите ни 
със старобългарско слово и вдъхновените наши 
песнопения в изпълнение на хоровите ни състави, 
а те са заслуга на неуморната и непрежалимата 
Людмила Добринова. Сатурналиите, Античният 
празник, олимпиадите ни, увенчване на олимпиици-
те ни с маслинов венец в древна Олимпия – всичко 
това е наша традиция. Забележителни са поста-
новките и постиженията на Античния ни театър. 
Тачим традициите си. Те са животворни. Богатство 
са за стила и духа на училището ни. 

 
Всички знаем какво сте дали на гимназията, 
но какво даде тя на вас? 
 
  Хубав, но труден въпрос. Колкото и нескромно да 
звучи, аз без колебание дадох всичко, което имам. 
А училището ми даде безмерно повече – даде ми 
сила да преодолявам трудностите – „Благословени 
да са трудностите, чрез тях растем”. Даде ми вяра 
и огромна любов към учениците. Няма нищо по-
голямо в моите усещания от радостта да срещаш 
радост. Радост е да обичаш някого и нещо, обич е 
с радост да възприемаш това. Двете усещания съ-
що са взаимно свързани. Какво ли не ми е дала 
гимназията – сила, обич, преданост, търпение, 
прозрение… човешките добродетели се развиват 
именно в такъв процес на взаимодействие. Не слу-

чайно сме избрали библейското послание: 
„Помогни ми да тя возвися”. Това мъдро послание 
докосва дълбоко почтените, духовните люде. 
 
Въпреки всички трудности какво ви е вдъхно-
вявало и ви е давало сили през онези трудни 
години?  
 
   Самата идея за класическото образование и въз-
раждането му. България винаги е имала нужда от 
своето класическо образование и ние всички, които 
сме отдадени на каузата, сме го възприели като 
мисия. България е третата класическа страна в Ев-
ропа след Елада и Рим. Тя не може без класичес-
ката си традиция да се развива и да воюва за свое 
място сред широкия свят. 
 
Какъв съвет бихте дали на младите учители? 
 
  Трудно и отговорно е да си учител. Много трудно. 
Трябва да си почтен, предан, посветен и отдаден 
на делото. Не е лесно да станеш учител. Ако мла-
дите желаят да чуят съвет, бих споделила, че учи-
лището, ученикът и учителят си принадлежат не-
разривно. Училището съществува заради ученици-
те. То изпълнява мисията си чрез учителите. Вина-
ги се нуждае от подкрепата на родителите, прияте-
лите и обществото. Откриваме това взаимодейст-
вие още в Античността и особено в нашето възрож-
денско време. Училището е за хора с призвание, не 
е място за препитание. 
Нашето училище е дело на истински, на големи 
учители. Те положиха основите му, изстрадаха раз-
витието му, завоюваха признанието му у нас и по 
света. Една част от тях са все още в училище. Тех-
ният опит и личност са благодат за младите колеги. 
Пожелавам им да оползотворят тази благодат! Чес-
тит празник, мило наше училище – крепост на бъл-
гарската, на човешката духовност!  Бъди силно сре-
щу всяко посегателство, за да илядиш!  

 

 

 
 

4 



 

 

  На 10-ти октомври се навършиха 35 години от 
подновяването на класическо образование в Бълга-
рия. Г-жа Гергина Тончева и група преподаватели 
от Софийския университет „Св. Климент Охридски” 
създават Класическата гимназия на този ден през 
1977г. 

  В продължение на 35 години гимназията гра-
ди традиции, които ние, учениците, се стремим да 
съхраняваме. Затова настоящи възпитаници и вече 
завършили, но чувстващи НГДЕК все още част от 
себе си, се събраха в 10:00 часа пред църквата Св. 
София. Час по-късно тържествен венец бе подне-
сен пред Паметника на Светите братя Кирил и Ме-
тодий пред Народната библиотека. Краят на тър-
жествения ден бе проведен в Аулата на Софийския 
университет. На "кръгла маса" бяха поканени и из-
вестни личности, завършили гимназията. Сред тях 
бяха Петър Волгин, Явор Гърдев, Иво Сиромахов, 
Михаил Билалов (Джаро) и Добрина Чешмеджиева. 
Водещ на събитието беше Кирил Вълчев. Г-жа Гер-
гина Тончева и настоящата директорка - г-жа Мари-
ела Папазова, също поздравиха присъстващите по 
случай празника. Поздравителни писма НГДЕК по-
лучи от министъра на образованието, Сергей Игна-
тов, и кмета на София, Йорданка Фъндъкова.  

 

 

35 ГОДИНИ НГДЕК 

  В началото на лятото група ученици от НГДЕK  
заедно с Даниел Иванов, Люба Илиева, възпита-
ничка на гимназията, и г-жа Гергина Тончева се за-
пътихме към Сатовча – едно красиво кътче в За-
падните Родопи, носещо духа на Верковата ”Веда 
Словена” и „Дивите разкази” на Николай Хайтов. 
Причината за това пътуване бе трансграничният 
проект ”Фолклорен мост”, имащ за цел събирането 
и запазването на културното наследство на Запад-
ните Родопи и по-точно т.нар. област Чеч. Бяхме 
посрещнати топло от ученици от гимназиите в об-
щина Сатовча и от Кирил Караколев, дългогодишен 

учител по история и краевед от Сатовча. 
 Експедицията започна с концерт на местните със-
тави в местността Дърбаш, откъдето се разкрива 
цялото величие на Родопите, съчетано с тради-
ционната родопска песен. През следващите дни 
обиколихме околните села и се срещнахме с хора, 
запазили духа и традициите, предадени им от тех-
ните предци - там възрастните хора живеят още в 
своите стари къщи, а до тях децата им са построи-
ли нови домове. 
 Общината се слави с огромния брой чешми - около 
1300, и затова се срещнахме със стари майстори 
на чешми, които ни обясниха защо техният брой е 
толкова голям. Според тях чешмата се строи за 
хаир, за спомен и за помен, когато мине някой жа-
ден пътник да пийне и да благодари на онзи, който 
е направил чешмата.  
 И за да прехвърлим моста и през граница, отидох-
ме  в Като Неврокопи, съседен град на Сатовча в 
Гърция, който също е участник в проекта 
„Фолклорен мост”. Там се запознахме с традициите, 
празниците, песните, обичаите на местните хора и 
видяхме колко близки са те с тези в Сатовча. В 
края на експедицията представихме наученото, 
впечатленията си и все още не напълно обработе-
ните резултати от нашата дейност. 

 
от Йоана Цветанова 

Експедицията до Сатовча – трансгра

ничен проект „Фолклорен мост” 
от Георги Митов 
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Събитията в НГДЕК напоследък протичат доста 
динамично и е трудно да се обобщят накратко, 
още повече при създалите се обстоятелства, 
когато и учители, и ученици се оказват дезин-
формирани, манипулирани и ощететени. 

В началото на лятото за директор на гимназията бе 
избрана г-жа Мариела Папазова. През цялата лят-
на ваканция течаха проверки, предизвикани от мно-
жеството жалби. Няколко учители трябваше да бъ-
дат уволнени, понеже се оказа, че нямат законово 
необходимата диплома за завършено педагогичес-
ко образование, започна постепенно вкарване на 
блоковата система, някои от кабинетите бяха раз-
местени. 

С началото на учебната година, разбира се, се поя-
виха и първите мнения и коментари относно случи-
лото се. Някои бяха против реформите, други бяха 
за тях. Едни си мълчаха, докато други открито зая-
вяваха мнението си. Някои  учители започнаха да 
недоволстват срещу рязката стъпка, предприета от 
г-жа Папазова, и отказваха да й съдействат. И така 
се трупаха изказвания, слухове, похвали и оплаква-
ния, докато накрая не излязоха на открито. 

На 05.10 учениците на НГДЕК направиха подписка /
над 250 подписали се/ и излязоха на протест в под-
крепа на реформите, направени от директора на 
гимназията. Конкретната причина за това бе жалба 
на група учители, изпратена в Министерството на 
Културата, изразяваща тяхното несъгласие с из-
вършените промени. Така за пореден път се нало-
жи директорът ни да дава обяснения за случващото 
се в НГДЕК.  

Сега е моментът да заговорим от името на учени-
ците, които в посочения по-горе ден излязоха пред 
училището си и ясно изразиха своята позиция. 

Денят не беше избран случайно – на тази дата се 
състоя родителската среща, целяща да запознае 
родителите ни с промените в НГДЕК. Беше важно 
всички те да видят, че техните деца застават твър-
до зад ръководството на гимназията и съответно и 
те да го подкрепят. Най-сетне директорският пост 
бе зает от човек, който с много желание и воля си 
постави за цел да направи градивни реформи. Из-
разът „Законът е врата в полето” вече не звучи така 
актуално за ежедневието ни в НГДЕК. Има правила 
и закони и те трябва да се спазват както от учени-
ците, така и от учителите. Но това не се харесва на 
всички. 

Защо обаче учителите започват да убеждават и 
увличат в своята кауза възпитаници на гимназията? 
Ученици, които не са наясно какво точно се случва, 
ученици, които поради незнание и неразбиране во-
дят битки с неясен и грешен противник. И учители, 
които дали поради отказ за разбиране, или от жела-
ние и стремеж към подобряване на това училище, 
се борят срещу него. Но ние с протеста си се проти-
вопоставихме на това, именно понеже гимназията 
ни възпитава в свободомислие и гражданска пози-
ция. 

Мариела Папазова е директорът, който чу пробле-
мите на своите ученици и започна да действа за 
разрешаването им, но съответно получава отпор от 
част от засегнатите преподаватели в НГДЕК. Иска-
ме всички скандали и интриги да престанат, защото 
те влияят зле на гимназията, както на визията ни 
пред институциите и обществото, така и на атмос-
ферата в училище. Учебният процес да протича, 
както е редно, а учениците от по-малките класове 
да усетят атмосферата в НГДЕК, за която всички 
така говорим и толкова много ни липсва! 

 
от Емилия  Григорова  и  Петя  Павлова  
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Защо сте 
директор 

на НГДЕК? 

Защото се 
наложи да 
бъде за-
мествана г
-жа Бакър-
джиева; 
вероятно 
не е имало 
много же-
лаещи... И 
аз се анга-
жирах да я 
замествам, 
докато тя е 
по майчин-
ство. 

Само за-

това ли? 

Не съм 
имала иначе намерения да бъда директор, въобще 
не съм си го и мислила. Дойдох тук с идеята да 
имам повече свободно време за моите синове; като 
спортен журналист бях по-ангажирана. 

Вие сте били преподавател в гимназията. Ди-

ректорският стол по-удобен ли е от учителския? 

По-хубаво е да си преподавател. По-малко отговор-
ности, по-малко тревоги - чисто егоистично. Освен 
това смятам, че при всички положения контактът с 
учениците е по-полезен, дори и в някои моменти по
-трудно да ги овладяваш, да ти е по трудно да дос-
тигнеш до тях, да станеш интересен за тях; но да 
успееш да овладееш и достигнеш този момент е по
-приятнo отколкото ситуацията с чисто администра-
тивната част, с недоволствата на колеги... Децата 
сякаш по-бързо прощават.  

Смятате ли, че преподавателският Ви стаж е 

подпомогнал директорския Ви "имидж"? 

Сигурно помага.. Мисля, че това е много важно, за 
да можем да общуваме по-лесно, да решаваме 
проблемите си вътре. Не ми е приятно, че много от 
нещата се изнасят извън училище. Непрекъснато 
ни инспектират, непрекъснато ни обсъждат... Всич-
ки сме достатъчно комуникативни и бихме могли да 
решим всяка слабост, всеки недостатък от наша 
страна или от страна на учениците вътре. Вече из-
несено навън, то... Много ожълтява, някак си. Полу-
чава се една лоша форма на антиреклама, и от те-
зи неща боли. Не е приятно това, което става. 

Вие сте били преподавател в гимназията и пре-
ди. След 14-годишна почивка се завърнахте тук. 
Има ли разлика между учениците, които са били 

преди в гимназията, и сегашните ученици? 

Огромна разлика не намирам. По-скоро различна е 
цялостната атмосфера, цялостното присъствие на 
нашето училище в общественото пространство и 
нашето вътрешно присъствие. Няма как стандарти-
те да не са малко по-различни от тези, които са би-
ли тогава. Струва ми се, че тогава повече се учеше, 
повече се държеше на това да се учиш, да се пред-
ставиш. Сега учениците приемат това малко по-
свободно, по-безхаберно. Не им пука много от това, 
че, примерно, не са подготвени. Смятам, че от една 
страна вина има цялото ни общество, което е тръг-
нало главоломно към опростачване. Духовността е 
много свита в нашето съвремие. В този смисъл са-
мото общество, контактите с хора извън училище и 
въобще с цялата социална среда предполага това. 
От друга страна намерих много променена и среда-
та в училище, що се отнася до колегията. Не всички 
от тези, които са тук, са учителите, които ми препо-
даваха и по-късно ми бяха колеги. Много са се съх-
ранили, но... Имам и съученици, хора, които би 
трябвало да познавам, да сме от едно тесто, както 
се казва,  но нещата много са се променили. Сигур-
но всеки си има обяснение за това, аз не мога да ги 
съдя, но така или иначе го няма този живец, тази 
атмосфера, този академизъм, който го е имало ви-
наги в училище. Не го откривам. 

Какво мислите за дефицита на кандидати за на-
шата гимназия, който се наблюдава в последни-
те години? Смятате ли, че класическото образо-
вание е отживелица? 
 
Не, не може да бъде отживелица, защото смятам, 
че то дава сериозна подготовка по всички   общооб-
разователни предмети, а след това и разширено 
обучение по специфичните предмети.Тази форма 
на обучение се разпространява вече и из другите 
гимназии. Единствено мисля, че тази програма 
трябва да бъде пречупена през характеристиките 
на нашето време.Може би и мястото на гимназията 
също е определящо и за това да имаме малко кан-
дидати.Тази година имаше по- голям брой кандида-
ти. 
Училището малко си е позагубило авторитета, 
трябва да се въведе това да имаш определен сре-
ден успех, за да можеш да преминеш в по-горен 
клас,така беше преди и така ще се създаде стимул 
за учене.Трябва да се учи и още един западен език.  
 
Какво искате да постигнете като директор на 
Класическата гимназия? 
 
Иска ми се да се създаде силен екип от колеги, кои-
то наистина да подходят с нужния академизъм, за-
щото така е било винаги в гимназията и в часовете 
учениците да могат да водят дебати с учителите, 
както ние сме го правели. Независимо дали ние сме 
ги убеждавали или не, това ни е карало да се чувст-
ваме личности. 
 

 

 МАРИЕЛА ПАПАЗОВА: ОБЩЕСТВОТО Е ТРЪГНАЛО  

ГЛАВОЛОМНО КЪМ ОПРОСТАЧВАНЕ 

интервю с М. Папазова в светлината на 35 -годишнината на НГДЕК                  от Б. Сиромахов и Г. Митов 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представяме ви някои от новите попълнения в 
НГДЕК - Катерина Стоянова от VIII „В” клас, коя-
то e първа по успех сред кандидатствалите, Тео-
дор Йоргов и Александър Вълчев от VIII„Б” и Ру-
мен Шекеров от 8 „В” клас. Те ще ни разкажат за 
своите първи впечатления от гимназията и оп-
равдани ли са техните първоначални очаквания. 

 

От къде научихте за НГДЕК? 

 

К: Познавам хора, които учат тук, а и такива, които 
вече са завършили. Те много са ми разказвали за 
гимназията, за интересните предмети, за начина на 
обучение и слушайки ги, реших, че и аз искам да 
уча тук. 

 

Т: Разбрах от мой съученик от старото ми училище, 
който също влезе тук. Аз бях твърдо решен да уча 
история, но не знаех, че има такава гимназия. Кога-
то разбрах, веднага реших, че трябва да кандидатс-
твам тук. 

 

А: За гимназията знам от баща си, който я е завър-
шил. Също така имам и приятели, които учат в мо-
мента или са завършили НГДЕК. 

 

Р: На мен ми я препоръчаха - децата на една от 
моите бивши  учителки кандидатствали в тази гим-
назия , но не успели да влязат и понеже тя знае, че 

съм доста добър по история, ми предложи и аз да 
кандидатствам.  

 

Какви ви бяха първите впечатления от обста-
новката в гимназията и разминаваха ли се с 

очакванията ви? 

 

К: Аз знаех, че тук ще е доста по - различно от дру-
гите училища, но винаги има известна изненада - в 
моя случай приятна. Има една специална атмосфе-
ра, която цари тук.  

 

Т: Очаквах, че хората на моята възраст ще са горе - 
долу със същия характер като мен и тези мои очак-
вания бяха напълно оправдани. Изненадан съм 
обаче от хората от по – горните класове. 

 

А: Наистина смятам, че в Класическата гимназия 
усещането е много по-различно отколкото в другите 
гимназии. 

 

Р: Знанията, които получаваш, дисциплина и обста-
новката в гимназията – това са все неща, от които 
не съм изненадан. 

 

 

Какво мислите за випуска си и успяхте ли вече 

да се опознаете? 

 

К: Да доста бързо станаха нещата. Наистина хора-
та ми харесват, средата е много добра и почти все-
ки ден се запознавам с нови хора и то не само от 
нашия випуск. 

 

Т: Във Facebook си имаме група на випуска и вече 
няколко пъти сме се уговоряли да се виждаме пре-
ди 17 септември. На първата среща бяхме около 30 
човека и всички се оказаха уникални хора. 

 

А: Запознаването надмина очакванията ми. За по-
малко от седмица се запознах с целия випуск и по-
горните класове. 

 

Р: За мен то не беше толкова бързо, но пък всеки 
ден е ден за нови запознанства и това ми харесва, 
защото точно учениците в Класическата гимназия 
са много общителни. 

 

ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ЗА НГДЕК 

от Беатрис Станимирова и Михаела Бояджиева  
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Интересни ли са ви специалните предмети, кои-
то се изучават тук, и имате ли вече любим та-

къв? 

  

К: Да, много ми харесват новите предмети. Учите-
лите са доста строги, но за добро, надявам се. Спе-
циално латинският много ми харесва.  

 

Т: Знаех, че ще има нови предмети и предполагах, 
че ще бъдат в някакъв такъв вид, но като цяло мога 
да кажа, че латинският, немският и историята са ми 
любими предмети в момента и всеки път, когато 
влизаме в час, изпитвам голямо удоволствие. 

 

А: Аз реших да уча в тази гимназия, именно защото 
много обичам историята, а също и заради древните 
езици. 

 

Р: За мен именно това, че се изучават различни 
неща, прави тази гимназия толкова специална. За-
белязал съм, че всеки учител отлично си разбира 
от работата. 

 Ще участвате ли в някоя извънкласна дейност? 

  

К: Може би в хора, но все още решението ми не е 
окончателно. 

 

Т: Ходя на актьорско майсторство вече от 7 години 
и учителите смятаха, че имам потенциал, така че и 
сега предполагам ще запиша същото. 

 

А: Аз още не съм съвсем ориентиран. 

 

Р: Аз също все още не съм решил, но най – вероят-
но няма да участвам в нищо. 

 

 

На  снимката(л-д):  Теодор, Катерина,  Румен и Александър 
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КОНСТАНТИНОПОЛ  2012  

 от Петя Павлова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 11 май, 1682 години след основаването на гра-
да, 32-ят випуск на НГДЕК ,, Константин Кирил 
Философ”  стартира своята учебна практи-
ка ,,Константинопол 2012г.”. Въпреки малкото 
време, бяхме решени да се докоснем до този град-
чудо. Столица на четири империи, запазил по не-
що от всяка една, днешният Истанбул съчетава 
в себе си величието на Християнската и могъ-
ществото на Османската империя.  

Първата спирка на нашето пътешествие бяха Кре-
постните стени със Златната врата и крепостта Йе-
дикуле. Вперила поглед в хоризонта, вече не прос-
то знаех защо всеки е желаел да има власт над то-
зи град, но и го усещах. Той е не просто ,,Перлата 
на Босфора”, той е неговият господар. Истанбул е 
единственият град, който е разположен на два кон-
тинента и преминаването през въжения мост ни 
достави неописуемото чувство, че нито сме в Евро-
па, нито пък в Азия – ние бяхме на 140 метра над 
водата.  

По време на учебната практика някой каза: 
,,Истанбул е всичко!” и аз се съгласявам напълно с 
него. В града се преплитат миналото и настоящето 
и сякаш стават едно. Стоейки на някогашния Хи-
подрум – мястото, което в продължение на стотици 
години е разпалвало до обезумяване страстите на 
най-голямото и най-цивилизовано общество на 
Средновековието, където обикновените жители са 
решавали съдбата на империята, точно там, вдигне 
ли човек поглед, пред него се издига „Св.София“. 
Храм - символ на имперското величие на Византия 
и християнската религия. Това здание впечатлява с 
размерите и архитектурата си дори децата на XXI 
век, а какво ли удивление и респект е вдъхвала на 
хората от VI век? На няколко крачки от „Св.София“ 
се намира  ,,Синята джамия” (първата джамия с 6 
минарета), която от своя страна е символ на вели-
чието на султана и исляма. Именно това съжителс-
тво на двете световни религии породи у нас чувст-
вото на възхищение и преклонение пред този град. 
То създаде и един от най-любимите ми спомени от 
тази екскурзия – по време на нощната ни разходка, 
стоейки под Колоната на император Константин, 

изведнъж от високоговорителите на близките джа-
мии заехтя мюсюлманската вечерна молитва. Тук е 
моментът да кажа, че Истанбул е градът, който ни-
кога не заспива, дори доста след Сънчо приветливи 
турци ви приканват да си купите нещо от тях. А пък 
ако в деня се състои вечното им дерби между Гала-
тасарай и Фенербахче, то повярвайте ми - няма по - 
оживен град от Истанбул.  

Дори този колоритен мегаполис си има място, къде-
то всичко затихва – Цистерната на Юстиниан. Мяс-
то, което създава усещането, че ходиш по вода под 
звуците на музика, която докосва душата, нещо, 
което не може да се опише с думи, а само да се 
изживее. На другия полюс, но също уникално за 
повечето женски сърца, си остава блясъкът на един 
от най - големите диаманти в света, който се поме-
щава в Топкапъ сарай, където останахме безмълв-
ни при вида на толкова много скъпоценни камъни, 
злато, порцелан и какво ли не от богатствата на 
Османската империя.  

А за да бъде нашето пътуване още по - вълнуващо, 
ужасните на пръв поглед задръствания ни подари-
ха едно неповторимо изживяване – по време на 
разходката с корабче ние се насладихме на залез 
над Босфора… 

,,Константинопол 2012г.” е най-любимата ми и не-
забравима учебна практика! Това беше последната 
екскурзия на 32-я випуск на НГДЕК и тя стои като 
венец на всички предходни учебни практики. От 
името на целия випуск благодаря на учителите, 
които споделиха с нас това  пътешествие във вре-
мето. Иво Андрич пише за Истанбул, че това 
е ,,Град, който принадлежи на всички и на никого”. 
Този град успя да ни омагьоса за цял живот и наши-
те сърца ще му принадлежат завинаги.  

10 



 

 

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО 

 

"A trouble with a mask is it never changes."  

/ Charles Bukowski / 

 

 Има ли разлика между вътрешното и външното? Трябва ли непременно да ги разграничаваме или 
напротив - да ги приемаме като едно цяло, като неделима сърцевина у всекиго? Да, трябва. Защото неп-
рестанно поставяйки контури и граници, ние все повече свикваме да делим неделимото и да смесваме 
несъвместимото, а това малко или много води до деформиране, отричане, до фиктивна представа за 
останалите спрямо теб, за теб, но рано или късно и в самия теб.  

 Маска? Не става въпрос само за лицемерието. Всеки човек в даден момент премълчава мислите си 
или ги изменя, за да не обиди някого или понеже просто така му е удобно. Но някои хора, превръщащи ли-
цемерието в един от основните елементи на своето ежедневие, не осъзнават, че същевременно разви-
ват, да речем, някакви актьорски умения, било то успешни или не чак толкова. А цялото това актьорст-

во води до множество роли. Роли, съответно и маски. 

 Защо? Може би защото повечето изпитват жаждата, нуждата да ма-
нипулират другите и да бъдат център на внимание; или може би защото са 
твърде малодушни, за да показват и отстояват открито мнението и възг-

ледите си, искайки да се харесат всекиму. 

 И все пак маски. С различни емоции, различни възприятия. Някои от 
тях с многобройни интерпретации на личности. Те се въртят непрестанно 
в своя карнавален кръг и не осъзнават, че бавно губят всичко индивидуално, 
всичко истинско. Те загрозяват и фалшифицират, умъртвяват и превръщат 
всичко около себе си в един маскарад, в една лъжлива режисура. Но нито за 
миг не се замислят колко са изпуснали. Нито колко много са наранили. 

 
 Милена Милтенова  

КЛЮКАРКАТА 

от ;x;*;x;* Bekarini 

SALVETE, КЛАСИЧЕТА! 
 
Новата учебна година започна, а пикантностите около 
другарчетата ни не стихват. 
Започвам с тъжната новина за Киро, по-известен като 
ФОЛК ИМПЕРАТОРА, който обаче обърка пътя и вече 
не е част от идилията в Модерно. Опити да се намър-
да на негово място прави Ники Савов(10клас). Той 
обаче залага на сръбската звезда Миле Китич, но за-
сега усилията му остават неоценени. 
 
Истински тридневен фурор на етажа на 12-ти клас 
предизвика появата на неустоимата елинпелинска 
красавица МИМИ ВОЙКОВА В  ПРЕДАВАНЕТО "ЕКС
-МИЛИОНЕР ТЪРСИ СЪПРУГА". Тази нейна изява 
провокира искрено съчувствие към приятеля й Весе-
лин. Хубавицата обаче обясни участието си като обик-
новена работа. Бизнес или не, пожелаваме на Мими 
повече професионални реализации, а на Веселин - 
дяволско спокойствие. Ще му е необходимо! ;) 
 

 
И сега време за малко реклама - най-новата 

придобивка на Модерно - "Шопска скара - Шатрата", 
намираща се в непосредствена близост до ОГРАДА-
ТА на НГДЕК, се радва на нечуван успех. Кебапчийни-
цата успя грандиозно бързо да спечели сърцата на 
учениците освен с кюфтета и канарчета, със симпа-
тичната компания на собствениците, приемащи нови 
предложения за менюто ежемеждучасно! 
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К У Л Т У Р Е Н 

АФИШ 

“ Kултурата не може да се наследи, тя трябва да се завоюва”  
/Андре Малро/ 

 

 

 

Предстои 

Международ-

ният София 

Филм Фест - 

едно от най - 

големите съ-

бития, свърза-

ни с филмовото изкуство на 

Балканите. Киномаратонът 

представя най - актуалните 

тенденции от световното 

филмово изкуство и изтъква 

най-новото и първокачестве-

но от българското кино пред 

света. По - активните и та-

лантливи кинодейци могат 

да пуснат своята кандидату-

ра за участие във феста до 

1 декември. За повече ин-

формация -  www.siff.bg 

 

 

Сценичната версия на  

„Хамлет” беше поставена на 

1 ноември в Народния теа-

тър „Иван Вазов” . Това е 

дългогодишна мечта на ре-

жисьора- Явор Гърдев,който 

доближава Шекспировата 

трагедия до по-

съвременните разбирания и 

представи. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
През ноември предстои отк-
риването на „Стая №5” –
„Образцов дом” (или с други 
думи - място за губене на 
време). Във фейсбук страни-
цата на салона може да ви-
дите как върви подотовката 
и какъв ще бъде интериорът 
му. В една доста приятна 
среда ще може да си купиш 
ръчно изработени неща, да 
си вземеш домашно пригот-
вено меню (което сам измис-
ляш), да четеш книга - а ако 
ти хареса - да си я купиш, да 
послушаш малко жива музи-
ка, както и да присъстваш на 
представяне на книги и уро-
ци по готварство всяка сед-
мица.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aстерикс и Обеликс се зав-

ръщат на големия екран в 

"Астерикс и Обеликс: Господ 

да пази Британия" 3D. Люби-

мите герои на децата от 90-

те ще покажат кой е спасил 

Британия, кой е донесъл чая 

сред британците и защо оби-

чаме толкова антична исто-

рия.В главните роли отново 

са Едуар Баер и Жерар Де-

пардийо,а режисьорът на 

четвъртия игрален филм от 

поредицата е Лорен Тирар. 

Рене Госини и Алберт Удер-

зо са автори на комикса,по 

който е създаден филмът и 

чиито старогръцки превод-

може да намерите при г-н 

Пресиян Борисов.  

 

от Савина Първанова 
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ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

от Калоян Чолаков 

 Повод за провеждането на тазгодишния вът-

решен турнир по футбол на НГДЕК бе 35-тата го-

дишнина от основаването на гимназията и заради 

това състезанието имаше особена стойност и зна-

чимост. В надпреварата, както всяка година, взеха 

участие представителните отбори на всеки един 

випуск – от 8 до 12 клас. Всеки един мач беше изк-

лючително оспорван, изпълнен с много заряд и 

приятни емоции, а финалното шоу (12 срещу 11 

клас) беше коментирано и излъчено на живо от ста-

дион “Арена ди Модернико” от журналистите Иво 

Райчев (Дарик Радио) и Радослав. Специален гост 

на събитието беше футболният специалист Вели-

слав Вуцов, който връчи купата на победителите от 

12 клас и индивидуалните награди – за най-добър 

играч (Калоян Чолаков – 12 клас), за голмайстор 

(Антон Радев – 11 клас) и за най-добър вратар 

(Йордан Гроздев – 12 клас). Поощрителна награда 

за играта си получи и Богдан Бенков от 11 клас. 

Самата среща беше ръководена от г-жа Илонка 

Джалева.  

 Всичко това нямаше да бъде възможно без 

голямата помощ на г-жа Мариела Папазова, дирек-

тор на НГДЕК «Константин-Кирил Философ», а ето 

и какво каза самата тя за «класическото футболно 

състезание»: 

«Наблюдавах абсолютно всички мачове от тур-

нира и мога да кажа, че наистина се получи голя-

мо шоу. Особено в срещите между 12 и 11 клас. 

10 клас също ми направиха добро впечатление с 

играта си, а най-малките, отборите на 9 и 8 

клас, видимо нямаха възможност да се противо-

поставят на своите батковци. 8 клас поне опи-

таха...  

 Разбира се, най-интересен беше финалът. 

Всички емоции, които може да предложи един фи-

нал ги имаше – отменени голове за 12 клас, из-

равнително попадение за единайсетокласниците 

минути преди края, победителят се реши с дуз-

пи... а и публиката създаде страхотна атмосфе-

ра. Надявам се пролетта отново да се насладим 

на подобни приятни емоции!» 
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СОЦИАЛНИ АНАЛИЗИ  

от Боби Сиромахов 

 

 

ДОКАТО УЧЕШЕ ПО  

ЛАТИНСКИ, УЧЕНИКЪТ 
БЕЗ ДА ИСКА ПРИЗОВА 

ДЯВОЛА… 
 

Така си обясняват очевидци странното явление по 
време на попската литургия по случай откриването 
на новата учебна 2012-2013г. в НГДЕК. Всичко за-
почна добре, но станахме свидетели на внезапно 
избухване на епидемия на Класическа Чума (Plagus 
Classicus). Плашещата статистика на жертвите е  

един-двама припаднали, двама повърнали и 
няколко регистрирани случая на стомашно раз-

стройство, 

 съобщава Ройтерс. Какво означава това? 

Според Международния Ентерприз по Традиционно 

Класическо Образование (МЕТКО), причината е  

странна сатанинска намеса, 

 която навреме е била осуетена от попа. 
Първокласни детективи все още работят върху та-
зи версия. Друго предположение е, че тазгодишни-
те изпити за НГДЕК са разчупили традицията и са 
били заменени с 'The Drinking Game' и 'Beer Pong', с 
необмислени последствия. 

Заседаващият в 'Черното' МЕТКО предлага адек-
ватно решение на проблема в бъдеще. При праз-
нично събитие в тълпата ще бъдат разположени в 
цивилно облеко  

стюарди и стюардеси 

 от Христо Николов - AIR, който наскоро излетя 
успешно от училището, запасени с пликчета, меди-
камент "Кокулин" и бульон 'Трезве'. Те ще оказват 
спешна помощ на евентуалните поболяли се. 

Дали тези мерки ще предотвратят повторно изри-
гване? Ще разберем на следващото събиране в 
нашия любим двор в Модерно. 

Ах, този лош-лош 17
ти

 септември!  

/Атина Кънева/ 
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ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ: 
 

ГРЪЦКА БЕСЕНИЦА 

 

Δ _ _ _ _ _ _ _ ς, ὁ 

 

Hint:  този, който реже борове, 

за да прави факли (значение) 

МЪДРА МИСЪЛ НА БРОЯ: 

http://pixabay.com/en/photos/download/dead-29644.png


 

 

Нов дуел превзема осми клас! 

Това е дуел за чест, достойнство и голямата титла - 

"Крал на Зайците". Тя принадлежи по право на все-

ки благородник, който успее за една година да сто-

пи сърчицата на младите "зайкини". До миналата 

година турнирът беше безпроблемно печелен от 

безспорния секссимвол Стефан Момеров (снимка - 

ляво) от Обеля, но през 2012 източните части на 

София отвръщат на удара, изпращайки за свой 

представител Тихомир Ценов (снимка - дясно) от 

Дружба. Тежка война започна скоро в социалната 

мрежа. Вижте репортаж:  

 

Stefan Momerov: abe Tisho..mn si vyrvejen pri zajkite 

be :D:D:D maj me izmestvash 

Тихомир Тихомиров (Ценов): В никакъв случай! 

Stefan Momerov: e kato gledam veche si gi dobavil 

momichetata, hodish svalqsh, samo pri teh si ne moga 

da ti vidq ochite na ogradata :D 

Тихомир Тихомиров: Не е верно! Тва, че ходиш в 

Съни бийча или Черновци, ше е така.... нема да ми 

виждаш очите! :Д 

Stefan Momerov: toq pa, dosa tri pyti sym bil tam sa-

mo 

Stefan Momerov: prosto ti postoqnno svalqsh na 

pyrviq etaj ;) :D 

Тихомир Тихомиров: Аре стига! :Д 

Stefan Momerov: govorim si istinata :) 

Тихомир Тихомиров: Тва, че имам земляк в 8ми А 

клас, и там има хубави момичета, не значи, че се 

забивам с тях! 

Stefan Momerov: pich, az sym v gora rasyl i treva 

pasyl :D:D:D are molq te...ti si me izmestil qsno e, 

kakto i mn drugi :) nekva dnes se opita da me dobavi, 

az i podskazah koj sym tochno i tq se otkaza ;) :D 

Stefan Momerov: a ti dnes ne hodi li sys zajcite v 

centyra be? :D 

Тихомир Тихомиров: Отказаха се! 

Димитър Борисов: за мене са 8 b и c д: 

Stefan Momerov: toa pa kyde se buta...abe dreben, 

Tisho e kralq, az sym princa, q begaj :D 

Димитър Борисов: Тук става като английския 

двор,чакаме скоро кралица и прицеса.Успех. д: 

Stefan Momerov: princesa nema dochakate...vij kral-

ica moje 

 

Вижда се, че докато в началото на диалога Стефан 

е бил агресивно-шеговит, то към края играе царски 

гамбит и лъжливо се оттегля от фронта. Но нека 

нито това, нито псевдо-дефанзивните слова на Ти-

хомир не Ви разколебават - борбата е безмилост-

но жестока! 

Първата жертва в тази война вече падна - Димитър 

Борисов беше изхвърлен от “дъ лав арена” с кърва-

ви рани по тялото си от тези любовни гурута. Но 

кой ще се добере до отличието "Крал на Зайците" 

тази година? Короната е във Ваши ръце. 

Пред ХII
А
 клас ще бъде поставена прозрачна урна 

(или шапка, дъждобран, чадър), в която да пуснете 

Вашия вот. За Стефан Момеров, дългогодишен 

шампион и ветеран - Бюлетина 1. За Тихомир Це-

нов, новата надежда, голямото момче на гимназия-

та - Бюлетина 2. Резултатите ще бъдат публикува-

ни в следващия брой на "Диагноза: Класик". 

Подкрепете своя фаворит и с малко късмет може 

да бъдете набелязани за кралица! 

Стефан 

Момеров 

Тихомир 

Ценов 1 2 

Броя изготвиха: 

Георги Митов 
Рада Бонева 

Йоана Цветанова 
Емилия Григорова 

Петя Павлова 
Борис Сиромахов 

Беатрис Станимирова 
Михаела Бояджиева 
Милена Милтенова 

Валентина Бекарини 
Савина Първанова 

Калоян Чолаков 

Главен редактор: 

Радина Спасова 

Графичен дизайн: 

Люба Гъркова 

За контакти:  

www.usngdek.com; diagnoza_klasika@abv.bg 

 

Крал на зайците? Дайте го насам! 

от Боби Сиромахов  
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*Данните са взети от Facebook 


