
Всеотдайният учителски колектив работи за бъдещето, 
прегърнал девиза: “Всичко за другите-нищо за себе 
си”. Училището е признато за средна полукласическа 
гимназия, чиито дипломи се признават както в 
България, така и в Европа.
 На 15 февруари 1950 година Министерството на 
народната просвета открива първата езикова гимназия 
в България с три профила: английски език, немски 
език, френски език.  След четери години английският 
отдел е преместен в София и дава началото на Първа  
английска гимназия. 
 През 1958 г. френският отдел е преместен 
във Варна и дава началото на Френската гимназия 
. Година  по-късно училището в Ловеч остава само  

немският профил. През 1984 и 1986 г. отново е въведено 
обучението по английски и френски език.
 Гимназията за чужди езици “Екзарх Йосиф 
I” в Ловеч придобива онзи вид, с който е била 
създадена преди 130 години от Джеймс Чалис, чието 
дело е продължено с основаването на първата езикова 
гимназия в страната. От тогава до  днес учителите и 
учениците преподават, учат и се изявяват обединени от 
девиза на първите : “Просветени, за да просвещават”.
 Десетилетия наред тази образователна институция 
дава своя принос в културния и обществения живот 
на Ловеч. Нейния праг са прекрачили 60 випуска. С 
тях се гордее не само най-старото езиково училище, с 
техните постижения се гордее България.  
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Започнахме преди 130г.

130 
години

Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф I” в Ловеч е първото езиково 
училище в България, създадено през 1880 година като Американско девическо 
училище. Учебните програми, съобразени със стандартите на Министерството 
на просвещението имат за цел да формират образовани, самостоятелни и 
одухотворени българки, които да участват активно в започналия процес на 
модернизация на обществения живот на младата българска държава. 



EГ ПРЕС

Година на успехи в ЕГ 

Даниел Димитров от 12 д е абсолютният 
победител в проведеното на 20 март Национално 
състезание по математика за Езиковите училища. 
 Той спечели съревнованието сред най-големите, 
при това с максимален сбор точки. Постижението е 
изключително поради факта, че Даниел се справи с 
конкуренцията от традиционно силните математически 
школи на Първа английска 
гимназия - София, 
Американски колеж-София, 
ГПЧЕ “Ромен Ролан” 
- Стара Загора, Първа 
езикова гимназия - Варна. 
 Сред останалите наши 
представители най-добро   
класиране записаха 
Христалина Димитрова 
(9-ти клас), Олга Даракелова, 
Петра Монова (12-ти 
клас), Калоян Костадинов, 
Василена Колева (11-ти 
клас), Илия Докторов (8-ми 
клас).
 Теодора Пеевска 
от 10 “е” клас 
спечели стипендия за 
едногодишно обучение във 
Великобритания. 
 Тя е завоювана в 
традиционния конкурс на 
Българската асоциация 
по четене по програма 
“Обучение на ученици в 
САЩ и Великобритания” 
за учебната 2010/2011 г. 
 Успехът на Теодора 
затвърждава традицията на елитното училище да е 
сред най-добрите в престижното езиково състезание.

  До финалния кръг на тазгодишната 
надпревара са достигнали шестима 
ученици на ловешката Езикова гимназия 
и всички те са се представили достойно.
 Десетокласниците от паралелките с 

интензивно изучаване на английски език са показали 
умения в писане на есе, решаване на тестови задачи, 
а най-добрите - Ива Габракова, Десислава Секулова, 
Теодора Пеевска, Дамяна Коларова и Димитър 
Димитров, са се явили на интервю с представители на 
програмите НМС - Великобритания, ASSIST - САЩ, и 
Davis - САЩ. Представянето на Теодора впечатлило 

комисията и така тя 
спечелила стипендия за 
едногодишно обучение 
в частно училище във 
Великобритания.
 Наталия Хинова 
печели пълна стипендия 
за участие в Summer Eng-
lish Camp, организиран от 
Американския университет 
в Благоевград. 
 Осем ученици от 
Езиковата са положили 
успешно изпита за френски 
езиков сертификат DELF.
 Сертификат за ниво 
B1 ше получат Карина 
Александрова, Диана 
Беневрекова, Нина 
Нейчева, Нина Петрова, 
Велимира Радулова и 
Мария Цанкова. 
 Успешно е положен 
изпита за ниво B2  от 
Христомир Петров и 
Георги Бешев.
 Две момичета от 
Езиковата достигнаха 
финалния кръг на 

международния конкурс “Арт город” в Санкт 
Петербург. 
 Рисунките на Соня Иванова и Василена 
Сукалинска се пребориха с конкуренцията на близо 
10 000 творби на деца от различни части на света. 
 Припомняме, че през миналата година Цветелина 
Обретенова спечели трета награда в същия конкурс.

До Национален кръг на олимпиада по български език и литература като 
представители на Ловешка област са допуснати и одобрени от националната 
комисия четирима дванадесетокласници. Трима от тях са представители 
на нашето училище - Александра Шейретова, Александрина Кръстева и 
Биляна Райнова.
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Шест без десет, събота сутрин. Будилникът ми звъни 
изключително настойчиво. Това трябва да се е случило 
и на още двайсетина мои съученици, все пак в 
седем часа вече трябваше да сме потеглили. Накъде? 
Дестинацията беше ПГИЧЕ ”Св. Методий”, София, 
а това, което ни предстоеше - вторият и финален 
кръг на националното състезание по английски език, 
провеждано между учениците от Асоциацията на 
Кеймбридж училищата в България, чийто член от 
24.06.2009 е и Езиковата. Състезанието се провежда 
за четвърта поредна година, но ученици от нашето 
училище участват за първи път. 
 Пътуването премина неусетно, пристигнахме 
навреме, разпределихме се по стаите.Участието на 
близо 600 ученици от цялата страна не попречи и за 
момент на отличната организация. Нашата гимназия 
имаше представители във всички групи- учениците 
бяха разпределени според нивото на владеене на 
английски език.
 Издателство PONS, главните организатори 
на събитието, бяха подготвили награди за всички 
участници, както и посещение в Националния 
исторически музей за желаещите. Ние, естествено, се 
възползвахме от предложението. Обиколката на музея 
ни потопи в историята на българските земи от най-
дълбока древност до времето на нейното освобождение. 
Освен от класическата гледна точка погледнахме 
на историята и през призмата на киното. В музея 
имаше изложба на филмов реквизит. Мнозина от нас 
се преобразиха в ролите на принцеси и рицари и се 
снимаха на трона на княз Борис I.
 Когато приключихме с разходката из 
миналото, автобусът ни чакаше, за да ни прибере у 
дома, където можехме да се отдадем на заслужена 
почивка. Сигурно се питате не завоювахме ли някое 
отличие... Все още не знаем - всичко ще се разбере 
след няколко седмици... 

Поглеждам първия стих на химна на нашето училище 
и се замислям. Замислям се за Езиковата и за всички 
нас, които по някакъв начин сме свързани с нея. 
За всички, които чувстват този невероятен дух, тази 
невероятна магия на единство и приятелство. 
 Днес ние се готвим да отблежим 130 години, в 
които сме съхранили тази магия. По вече остарелите 
стълби на Езиковата са се качвали и слизали днешни 
водещи журналисти, директори, депутати, дори и 
един министър, както и много други успели хора в 
България и извън нея. Някои хора казват, че тази 
стара дама е позгубила част от чара си. Аз обаче 
не съм съгласен и вярвам, че тя сега, както и преди 
повече от век, върви напред и навлиза в бъдещето. 
Върви напред с наука и просвета! 
 Честит празник, Езикова!
 Нека покажем, че наистина можем да следваме 
науката и просветата!
 Да достигнем звездите!

Химн на ГЧЕ ”Екзарх Йосиф I”- Ловеч

Напред със наука, просвета
към зората пред нас да вървим,

на хиляди жертви завета
в дела светли да претворим.

Със български пламък в очите
 да строим днес живота си нов,
 да стигне с ракета звездите
 е младежът за полет готов.

Припев: 

Напред да вървим към слънчеви дни
и със гордост да крачим достойни днес

смело винаги напред.

Да търсим в живота посоки
 озарени от светла мечта,

 пред нас са пътеки безбройни
 към всички страни на света.

Пред нас вече слънцето свети,
озарява векът нов света.
Живота, мечтан от поети,

да строим ний със дързост сега.
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Cъстезанието PONS Напред с наука 

Двадесети март - денят на последното ми състезание 
по математика като ученик от ЕГ Ловеч. Напрежението 
бе голямо, а конкуренцията - безмилостна. Ученици от 
цялата страна бяха дошли да премерят сили и шансът 
за успех на фона на вече утвърдилите се училища 
беше малък. Въпреки това облякох училищната 
униформа и отидох изпълнен с надежда.  
 Закъснях, всички бяха заели вече своите 
места, но съученичка, която се оказа в същата 
стая, ми вдъхна кураж. И ето задачите. Нямаше 
връщане назад. Веднъж започнеш ли с тях нищо не 
отвлича твоето внимание. Трите часа минаха бързо 
и неусетно. Остана само да се очаква резултата. И 
той дойде късно вечерта. 
 В e-mail г-жа Михова - моята учителка 
по математика- молеше за  присъствието ми на 
церемонията по награждаването, а в сайта на 
училището вече имаше статия за успеха ми - първо 
място в дванайсти клас. Това бе кулминацията 
в подготовката ми през изминалите години и в 
съвместната ми работа с учителите по математика 
от ГЧЕ ”Екзарх Йосиф I” Ловеч.

Историята на Даниел

Актуално
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Факт е, че в даден етап от живота си на много 
хора им се налага по една или друга причина да 
живеят на квартира, но сравнително малка част 
от тях имат рядката възмножност да живеят в 
пансион. Ловчанлиите често изказват завистта си 
към нас, пансионерите, затова, че живеем отделно 
от родителите си, че не сме подложени на такъв 
контрол и имаме малко повече свобода от тях за 
това как да организираме времето си. 
 Ала малка част от тях се замислят какво е 
да започнеш да живееш и да се грижиш сам за себе 
си едва на 14. За учениците от Ловеч приемането 
в Езикова е смяна на досегашното училище с по-
елитно. За останалите -  това да учиш в Езиковата 
променя целия ти досегашен живот - нов град, ново 
училище, нови хора. 
 Животът на пансион безспорно е интересен, 
но има и  своите добри и лоши страни. Приятелства, 
които често остават за цял живот. Научаваш се как 
да съжителстваш с други хора, което невинаги е 
лесно - всеки има своя характер и установен начин 
на живот. 
 Научаваш се да не бъдеш егоист, а да бъдеш 
услужлив и да помагаш на останалите с каквото 
можеш. Научаваш се сам да си чистиш, переш, 
да приготвяш храна   - умения, които неизменно 
съпътстват живота на възрастните. 
 Когато имаш затруднения по даден предмет, 
винаги ще се намери някой, който да ти обясни, 
някой, от когото да препишеш забравено домашно 
или ненаписан урок. Когато ти е тъжно, винаги ще 
се намери някой, на чието рамо да поплачеш, някой, 
който да те посъветва в труден момент. 
 Когато просто нямаш какво да правиш, винаги 
ще се намери приятел, с когото да седнеш на сладка 

приказка на някое от многото канапета, 
пръснати из коридорите. Разбира се да 
живееш на пансион не е чак толкова 
лесно. Налага се да споделяш една стая 

с още двама души, да се съобразяваш с тях и 
навиците им, да чистиш и разтребваш. Личното 
ти пространство се ограничава до собственото ти 
легло, където късно вечер немалко проливат сълзи за 
старите приятели, за семейството, за родното място.
 Не е лесно да учиш думи, когато в съседната 
стая си умират от смях, някой е надул любимата 
си песен или бъбри по телефона. Не е лесно да 
изкарваш цяла  седмица с определена сума, затова 
и Гладният четвъртък е често срещано явление.Само 
който е живял в пансиона, знае какво е да обикаляш 
от стая в стая с надеждата да изпросиш отнякъде  
изостанала филийка хляб или нещо друго за ядене, 
колкото да изкараш до петъка. Не е лесно и с 
вечерния час - 22.00, когато много хора са все още 
навън.
 И все  пак днес животът в пансиона е много 
по-различен от живота на ученичките в Американския 
девически колеж.  Навремето дори и ловчанлиите са 
били задължени да живеят на пансион. 
 А да  си в един град със семейството си 
и въпреки това да не живееш с него и да не го 
виждаш, със сигурност не е било лесно. Сегашните 
пансионери се прибират по родните места всеки 
уикенд, а преди години това е било позволено само 
през ваканциите или ако техни близки дойдат да ги 
вземат веднъж в месеца. 
 Днес общите помещения се почистват от 
училищния персонал, а преди това се е правело от 
ученичките. Днес всеки има правото да стане когато 
прецени, стига да не закъснее, а  преди всички са 
били събуждани още в 6.00 сутринта. 
 Днес всеки подрежда и чисти стаята си, както 
намери за добре, докато преди дори и разхвърляните 
дрехи са били недопустими. 
 Днес никой не те ограничава и не ти държи 
сметка кога, къде и с кого излизаш, а навремето 
излизанията са били позволени 2 пъти седмично и 
то за по 1-2 часа. Старите правилници показват още 
много разлики, но за нас по-важни са приликите. 
И преди , и сега Пансионът е място на растеж, на 
създаване на приятелства за цял живот.Той е една 
от емблемите на нашето училище.

Преслава Попова, 9 г

Пансът-начин на живот
Мнозинството от учениците на 
ГЧЕ са от други градове, така че 
пансионът винаги е бил и ще бъде 
част от училището. 
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- Гимназията  чества своята 130 и 60 годишнина. 
Как се чувствате като директор на първата езикова 
гимназия в България?

Г-н Хитов: Отговорен пред историята на едно 
училище, защото тя е разположена в три века.
 
- Тази учебна година завършиха няколко доста 
успешни проекта. Какви са плановете Ви за бъдещето 
развитие на училището?

Г-н Хитов: Правенето и печеленето на проекти 
е  част от нашата философия за  управление на 
училището. Не е важно, че се получава допълнително 
финансиране, важно е, че се ангажира цялата 
училищна общност, включително учители, ученици, 
даже родители. Да работят в екип за доброто на 
училището. 
 Това е големият ефект от проектите. Парите, 
които се получават от проектите, не са малко, но не 
са решаващи за бюджета на училището. А ние търсим  
такива проекти, които са точно в тази насока, да се 
възпитават децата да могат да формират собствено 
мнение.

- Можете ли да кажете нещо от кухнята на училището 
какви бъдещи проекти сте запланували?

Г-н Хитов:  Освен че управлявам училището, 
преподавам Свят и личност на два великолепни 
класа, 12 а и 12 г,  които по учебна програма трябва 
да разработват проекти. 
 Аз съм във възторг от някои неща, които 
виждам в момента от децата и обещавам, че някои 
от проектите ще се опитам да реализирам, но нека 
това остане тайна. Доколкото ме познават, каквото 
обещая, гледам да го изпълня. Все пак е свързано с 
определен финансов ресурс.

- Вие самият сте завършили Езиковата. Какво си 
спомняте от Вашето изпращане?

Г-н Хитов: На всеки първи учебен ден или изпращане 
на випуск неволно се връщам във времето, когато аз 
бях там на плаца и долу-горе това, което преживявате 
вие, го преживявам и аз, само че многократно повече. 
Естествено, че имаше сълзи, малките ученици ни 
прегръщаха, подаряваха ни цветя. Като цяло само 
хубави спомени.

- А как виждате всеки следващ випуск. Какво остава 
от всеки един от тях?

Г-н Хитов: Установих, че всеки випуск прилича на 

предходния, но има по нещо, което ги отличава. 
Имаше випуск на първата матура, вие ще бъдете 
випускът на юбилея 60 години Езикова гимназия. 
Вашият випуск е като всички други- умни, отговорни, 
но всички сте еднакво добри.

- Сигурно се чувствате горд от факта, че възпитаници 
на училището се реализират постоянно в България, 
а и извън нея.

Г-н Хитов: Това са едно от малкото неща за гордост, 
защото още от времето на американския период 
на училището целта е била да се учат, за да учат 
другите и аз честно казвам, че в най-новата история 
на училището целта на тези, които работим тук, е 
да ви научим да преуспявате, а това че го правите 
е гаранция, че целта е постигната.

- А какво бихте пожелали на сегашните 
абитуриенти?

Г-н Хитов: Ами първо да ходят на училище, за 
да нямаме главоболия с нормалното завършване на 
учебната година и второто е, да бъдат толкова добри, 
колкото са били всички, които са учили тук. Аз съм 
сигурен, че това ще се случи. 
 Все пак, випускът който завършва тази година, 
носи отговорност пред миналото, пред настоящето и 
пред бъдещето на училището, защото трябва да бъде 
пример за следващите. 
 А за да бъдеш пример е отговорно 
нещо. Вие имате потенциал да бъдете 
добър пример.

Училището 
ни през 
погледа на 
директора
Едва ли има училище, на което 
човек посвещава толкова години от 
живота си - като ученик, учител и 
директор.
 За нас е сигурно, че господин 
Радослав Хитов не съжалява за нито 
един миг,   преживян в Езиковата.
 С въпроси към него се обърна 
Искрен от 12 А.
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EГ ПРЕС

- Каква точно длъжност заемахте в училище и в 
продължение на колко време?

Повече от единадесет години заемах длъжността 
педагогически съветник в Езикова гимназия - Ловеч. 
Позицията на педагогическия съветник изисква 
съпричастност, подкрепа, опити за разбиране защо 
нещо се случва, а едва след това кой е виновен. 
 Целта е по деликатен  начин да се окаже 
помощ на всеки ученик  да  реши благоприятно 
проблемите си. Надявам се,  че съм  постигала тази 
цел. 
 Старанието да се открие индивидуалността 
на ученика, да се активират  положителните му 
качества и сам да повярва в тях - това беше силно 
емоционално и удовлетворяващо усещане. 
 В полза на добрите резултати имах шанса 
да работя с огромната подкрепа на директора - г-н 
Радослав Хитов и в професионално сътрудничество 
с класните ръководители и възпитателите. Благодаря 
им за екипността и разбирателството!

- Като педагог, занимавал се толкова време с 
ученици, с какво намирате, че отношенията ученици-
учители са по-различни в Eзикова, отколкото където 
и да е другаде и кое прави училището ни толкова 
специално и уникално?

Не бих казала, че имам богати впечатления от 
педагогическия климат в други училища. Затова не 
смея да сравнявам. 

 Но съм убедена както в уникалността 
на учениците от Езиковата гимназия, 
така и в педагогическото майсторство на 
учителите да осъществяват пълноценно 
обучение и развитие на своите ученици. 

 Респектиращи и впечатляващи са както 
традициите, така и приемствеността в поддържането 
на специфичната и неповторима училищна атмосфера. 
Езиковата гимназия в Ловеч е училище със стил!

- Бихте ли казали, че за времето, в което работехте в 
ЕГ, сте били част от традициите и от целия процес 
на създаването на празника и всички други неща 
или по-скоро стояхте настрана от шумотевицата и 
светлината на прожекторите?

Празникът на училището, Феста, Бягството, 
изпращането на абитуриентите. С много емоция, 
често с приповдигнато настроение и много желание 
съм участвала в подготовката на тези събития.
 
- Липсва ли ви училището? Има ли спомен, който 
да е останал в съзнанието Ви като нарицателно за 
Езикова? Какво Ви донесе работата тук?

Безусловно - ДА! Липсва ми! Сред толкова много 
спомени е трудно да се подбере един. Най-много ми 
липсва общуването с учениците. 
 Те ме допускаха в своя интересен, често 
тревожен и много динамичен свят. Сега работя в 
голяма компания като мениджър ”Човешки ресурси”, 
но когато ми е трудно ”вентилирам” напрежението 
чрез ... спомени от работата ми в Езиковата. Ще си 
позволя да споделя още нещо. 
 В последния ми работен ден в гимназията 
с мобилния телефон направих две снимки - на 
любимия си кабинет в пансиона, където оставих 
част от себе си и много спомени и на панорамата, 
която се разкриваше от терасата на кабинета. Повече 
от четири години тези снимки са в мобилния ми  
телефон. Честичко ги отварям.  
 Пожелавам на всички ученици да поддържат 
жив духа на Езиковата, а на всички колеги - 
ръководство, учители, възпитатели, помощен персонал, 
желая професионални успехи и сили в постоянството 
да внушават добротворна професионална и човешка 
авторитетност!
Весел празник!    

От Испания до Ловеч
Наскоро в България пристигна 
Исмаел. Той идва от гореща Испания. 
Пет години е работил като онлайн 
журналист в Мадрид.

Признава си, че стресът и напрежението са му 
омръзнали.Точно затова е дошъл тук. Страната ни и 
Ловеч му харесват, а на въпроса какво му липсва от 
Испания отговаря , че  това са слънцето и плажът.
Макар и отскоро тук, Исмаил вече е посетил най-
интересните забележителности в Ловеч.
 С гордост признава, че още в Испания е 
започнал да учи български и тук пак продължава 
с уроците, но езикът ни му е труден. Занимава се 
с вестник, който е специално за испаноговорящи 
в България. Преди да дойде в България е посетил 
Индия, Англия и Холандия. 
 Най-интересни за него са статиите на тема 
култура, театър, околна среда и туризъм. Хобитата 
му са каране на колело, испанското кино, пътуването 
и ходенето по барове.
    Макар че по програма трябва да остане до 
ноември тази година, Исмаел силно се надява да 
успее да остане в страната ни и след това.
 Тук, в нашето училище, Исмаел ще 
помага на младите журналисти да усъвършенстват 
възможностите си и да подобрят ученическия вестник, 
а най-интересното от всичко са уроците по испански, 
които тепърва предстоят.

С госпожа Румена Меразчиева, 
работила единадесет години 
като педагогически съветник 
в гимназията, разговаря Ива 
Габракова от 10 е клас.

ЕГ - училище със стил
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Aпpил 2010

“Es irrt der Mensch, 
solang er strebt”

Zunaechst muss man unbedingt sagen, dass die Wah-
rhaftigkeit dieses Zitats je nach Charakter sehr unter-
schiedlich ist. Die Mehrheit aber irrt sich auf dem Weg 
zum Ziel. Aus diesem oder jenem Grund verliert man 
oft den Faden und dann veraendern sich seine Den-
kweise und seine Taten. Das Wichtigste ist aber, aus 
welchen Motiven man strebt und natuerlich, wonach 
man strebt. Denn wenn man nach etwas Gutem strebt, 
ist man auf dem Weg auch etwas Gutes zu erreichen.  
 Leider ist das keinesfalls immer geueltig. Man-
che Menschen haben unehrliche oder egoistische Motive. 
Meiner Meinung nach aber heiligt der Zweck nicht 
immer die Mittel. Es ist unmoeglich zu behaupten, dass 
alles erlaubt ist, wenn man nach irgendetwas strebt. 
Denn manchmal kann das zu viel kosten - man kann 
zum Beispiel seine Freunde verlieren oder sogar sich 
so veraendern, dass man im Laufe der Zeit sich selbst 

nicht erkennt. Deshalb ist es sehr wichtig nicht in Irr-
tum zu verharren, sondern weiterzumachen. Wenn man 
seine eigenen Fehler erkennt, hat man immer die Moeg-
lichkeit seine Lage zu veraendern und zu verbessern. 
Es darf nicht vergessen werden, dass solange man lebt, 
man auch Fehler macht.
 Wenn man aber den Willen hat, ist die Ver-
wirklichung aller Wuensche viel leichter. Denn genau 
das Streben nach der Erfuellung dieser Wuensche ist 
so menschlich, wie das Irren selbst. Immer besteht die 
Moeglichkeit, dass man sich irrt, und wenn das Stre-
ben aus positiven Beweggruenden ist, da gibt es nichts 
Schlechtes darin, dass man sich irrt.
 Zum Glueck aber irren wir uns nicht immer 
in unserem Streben. Manchmal finden wir am Ende 
den Goldtopf. Diese gluecklichen Menschen, die das 
erreichen koennen, sind aber sehr selten zu treffen. 
Weil es nicht leicht ist, etwas zu erreichen, ohne sich 
dabei zu irren. Zum Schluss moechte ich zusammen-
fassen, dass der Weg des Strebens lang und schwierig 
ist, aber wenn man starken Willen hat, 
bekommt man auf dem Weges Erkenntnis 
und Erfahrung.

Joanna Mladenova - Klasse 11w, 2010 

Трудно е да се разкаже за Езиковата. 
Човек или трябва да пише с дни, или 
най- добре е да каже: с виждане става 
само! И въпреки това си струва да се 
чуе всеки един спомен, да се обясни 
чувството на всяко едно мислено 
или реално завръщане там, където 
толкова хлапета са израснали и са 
се превърнали  в зрели хора. Това е 
миналото, което създава бъдещето - 
бъдеще, което ще позволи на други 
щастливци да получат своето късче 
”езикова” и да оставят там част от 
себе си. И както бившите някога, 
така и следващите ще съберат свой 
опит, подобен, но друг, и ще градят 
ново лице на гимназията.

СПОМЕНИ

Спомени мои, гълъби бели,
В утрото литнали, с нощта долетели.
Колко ли дълго по пътя се скитате
и ме спохождате пак, за да видите
помня ли още песни предишни,
образи скъпи и цъфнали вишни,
колко остана от чувствата стари,
колко остана жив огън да пари.

Спомням ли още скалите и моста,
Стратеша, Осъм, стената висока...

Сякаш отдавна там бяхме на гости
и вятър ни пръсна на разни посоки.

Помня ли песните в двора отсреща,
звън на китари, акордеони,

дъхави люляци, нощи горещи...

Бели гълъби- свидни спомени...

Николай Абаджиев
Випуск 1960 год.

РАЗМИСЪЛ

Вървя години вече по света,
и мъдрост в шепите събирам.

В трошиците останали в дланта,
след време бисери съзирам.

Потта от челото от тежки друми,
превръща се в сребърна роса.
От неизказаните хорски думи

белее вече буйната коса.

В живота тъй напрегнат и суров,
аз все към утрото си тичам.

Деня посрещам с изгрева му нов- 
и все още Ловеч аз обичам

Творчество
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Арт & Култура

Nicht nur in der Epoche von Goethe, 
sondern auch in unserem Zeitalter 
strebt der Mensch immer nach etwas 
und das ist ganz normal. Aber irren 
wir uns immer dabei? Diese Frage 
laesst sich besprechen.



Следващите политици?

Инициативата включваше посещение на Народното 
събрание и Министерския съвет, както и среща с 
народни представители от нашата област и с млад 
политик.
 При пристигането ни в Народното събрание 
отзивчива служителка ни запозна с неговата история 
и структура. Последвалата среща с народните 
представители от нашия регион протече по-скоро 
като задушевен разговор, отколкото като официална 
дискусия. Но най-интересната част от посещението 
ни беше наблюдението на пленарното заседание. 
 След кратка почивка за обяд последва 
посещение на Министерския съвет. В нея се 
помещават кабинетите на министър-председателя и 
другите министри. 
 При посещението си там получихме  
няколко исторически книги, подарък  от професор 
Божидар Димитров, които ще можете да намерите в 
библиотеката на училището.
 Последната част от нашата програма беше 
среща с млад политик. Тя се проведе в хотел 
”България”, а политикът беше млад представител на 
ГЕРБ - Делян Добрев. Дискусията се превърна в 
малка лекция по икономика, поднесена на достъпен 
език.
 Това беше ден, изпълнен с много преживявания 
и емоции. Дори времето беше на наша страна, а 
слънцето - наш неотклонен спътник. Научихме много 
за ежедневието на народните представители и за това 
как стоят нещата от другата страна - там, където ти 
взимаш решенията и носиш отговорността.
 Кой знае? Може би някой ден и ние ще бъдем 
там. Няма да сме първите възпитаници на нашето 
училище влезли в управлението на страната.

 Ива Габракова, 10 е

Д

25 март. Ден-четвъртък.  Фондация 
”Конрад Аденауер”  покани 
училището ни да участва в 
образователна програма по 
проблемите на парламентаризма в 
България.

EГ ПРЕС

Изготвили
Ученици
Ива 10е 
Христиана 10а 
Искрен 12а 
Валентин 8а
Моника 11e
Теодора 11e

Учители
Галя Иванова
Иванка Цветкова
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