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Продължение от стр. 1

Гостите се запознаха и с обучението във 
висшето училище.

44. Генерална асамблея на европей-
ската музикална асоциация завърши с 
младежки музикален фестивал „Силата на 
песента“, който се проведе в СОК „Кам-
чия“ и в гр. Варна, където всички учили-
ща с профилирано обучение по музика 
и хореография от страната представиха 
фолклорните области на България. А гос-
тите от Чехия, Полша, Унгария и Молдова 
показаха музикалното богатство на своите 
страни. Освен концертите, се проведоха 
и творчески занимания за запознаване 
и изучаване на български фолклорни 
песни, танци, инструменти и магията на 
българската шевица. Така също и спортни 
игри, арт занимания на плажа, екскурзии 
и посещения на забележителности и др. 
Бе представен и фолклорният спектакъл 
„Разходка из България“ с участието на 
училища, членове на СУПРИМ, с предсе-

България бе домакин на 
44. Генерална асамблея на 
европейската музикална 

асоциация

дател Велич-
ка Николова 
– директор 
на 144. СУ 
„Народни бу-
дители“, и на 
АУПРИХ, с 
председател 
Юлияна Ге-
расимова.

Фестива-
лът „Силата 
на песента“ 
бе незабра-
вим празник 
з а  в с и ч к и 
участници. 
У ч и т е л и т е 
о б м е н и х а 
о п и т  и  с е 
вдъхновиха с 

На 30 май 2019 г., с благословението 
на Негово Светейшество българския 
патриарх Неофит и по решение на Св. 
Синод Негово Високопреосвещенство 
Ловчанският митрополит Гавриил, ръ-
ководител на Културно-просветния отдел 
при Св. Синод, в Балната зала на хотел 
„Интерконтинентал“ бе открита поред-
ната благотворителна изложба.

Кампанията „Деца рисуват за деца“ 
има за цел да подпомогне онкоболните 
деца, лекуващи се в Клиниката по дет-
ска клинична хематология и онкология 
при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,                    
гр. София. 

Автори на изобразителните творби и 
фотографите, наредени в изложбата, са 
деца и ученици, лауреати на синодалния 
Национален конкурс „Възкресение Хри-
стово“ през последните няколко години.

Д.ик.н. Янка Такева от името на СБУ 
откупи картината „Възкресение Христо-
во“, удостоена със Специалната патриар-
шеска награда в трета възрастова група, 
изработена от Ивета Николаева Видева 
– ученичка в 6. клас на ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“, гр. Елхово.

Изложбата и кампанията продължават 
и през м. юни 2019 г. без фиксиран край. 
Даренията могат да бъдат пускани в Ку-

Благотворителна 
синодална кампания 

„Деца рисуват за деца“

тията на Доброто (на рецепцията на хотел 
„Интерконтинентал“) или превеждани 
по банков път:

„УниКредит Булбанк“– клон София 
Батенберг, 

Банков код / SWIFT / BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG74 UNCR 7000 1521 4626 53 
Получател: Българска Патриаршия 

Св. Синод 
Основание за плащане: Кампания 

„Деца рисуват за деца“
 

Таня ЛЕОНИДОВА
идеи за бъдещата си творческа работа, а учениците – с нови приятелства.

 Продължение от стр. 3

 Гости на празника бяха родители и 
бивши учители.

 Празничният спектакъл уважиха с 
присъствието си: Петя Шаркова – гл. 
експерт в отдел „Образование“ – район 
„Южен“, Тезджан Дурмуш – гл. инспек-
тор в отдел „Образование“ – Община 
Пловдив, и Петранка Калоферова – 
председател на Общинския координа-
ционен съвет и регионален координатор 
на СБУ за гр. Пловдив, която поздрави 
всички с празника и подари цветя и 
икона на св. св. Кирил и Методий.

 Поздравителни адреси изпратиха 
инж. Иван Тотев – кмет на гр. Пловдив, 
и Борислав Инчев – кмет на район 

45 години ДГ „Здравец“ – 
гр. Пловдив

„Южен“.
 Многобройни благодарности и цветя 

получиха учителите от техните възпи-
таници и бивши колеги.

 С уважение и признателност към це-
лия колектив се обърна и директорът на 
учебното заведение, като пожела духовни 
сили и упоритост, за да преодолеем заед-
но трудностите и предизвикателствата на 
Новото време. С поздравления се обърна 
и към нашите възпитаници – най-малки-
те стръкчета здравец в прекрасната ни 
градина, и им пожела много здраве, да 
бъдат добри хора и да успяват със знания 
и умения навсякъде. 

25-годишен юбилей 
чества столичното 

88. СУ „Димитър Попниколов“
Продължение 

от стр. 3 

Училище-
то все повече 
се разраства-
ше и достиг-
на капацитет 
от 1200 уче-
ници и над 
1 2 0 - ч л е н е н 
учителски ко-
лектив. Стана 
голямо учили-
ще, търсено и 
задоволяващо 
и н т е р е с и т е 
на жителите в 
района. Рабо-
тихме усиле-
но с родите-
лите. Напра-
вихме пробив 
в работата с 
ромите. Тъй 
като имахме 
много пара-
лелки, концепцията ни бе да включваме две 
или най-много три деца от ромски произход 
в клас, за да могат реално да се интегрират. 
Постигнахме значителни успехи и бяхме по-
сетени от кмета на Будапеща и кмета на София 
Йорданка Фандъкова. Работехме по много 
международни проекти, имахме страхотен 
учителски колектив от невероятни педагози, 
особено по английски език и по информацион-
ни технологии. Мнозина от учениците ни про-
дължиха обучението си в чужбина, а наскоро 
в училището ни наша ученичка бе назначена 

Надка Воденичарова (от ляво надясно), 
Виолетка Петкова и Милена Пенева в 

паметен миг от юбилейното честване

като учител в училището. През 
всичките години прекрасно ра-
ботихме със Синдиката на бъл-
гарските учители, участвахме 
в организираните от СБУ кон-
ференции, обучения, семинари, 
които подпомагаха развитието 
на професионалните ни компе-
тенции.“ Милена Пенева бе на-
градена от Надка Воденичарова 
и училищния екип с Плакет за 
цялостен принос за развитието 
на училището и с грамота.

 Роси-
ца Бенева, 
председа-
т е л  н а 
организа-
цията на 
СБУ в 88. 
СУ: „На-
с л е д и х 
традиция 
на добро 
социално 

партниране. От една страна, работим много 
добре със СБУ, от друга, имаме градивно 
сътрудничество с г-жа Надка Воденичарова, 
директор на училището. Учителите, които 
членуват в организацията, са изключително 
мотивирани. Колегите с желание с включват 
във всичко, което организираме. 

Г-жа Воденичарова е изключително по-
зитивна и отворена към всичко, което пред-
лагаме. Имаме нейната подкрепа, работим в 
единомислие и целенасочено за перспектив-
ното развитие на училището.“

Продължава на стр. 6

Таня ЛЕОНИДОВА

Анна СТАНКОВА,
председател на СО на СБУ 

в ДГ „Здравец“ – гр. Пловдив  


