
С Ц Е Н А Р И Й

ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОНКУРСА ЗА
ИНДИВИДУ  А  ЛНО      ТВОРЧЕСТВО

НА ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА
„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”- 2020/2021 год.

              НА ТЕМА“ ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКАТА
                                     СВОБОДА“

Дата: 09. 06. 2021 година
Място: Дом на културата “Борис Христов“ , гр. Пловдив
Начало: 11  часа

Начало:
 / изпълнение на „Раковски”от Епопея на забравените на Иван Вазов
от група ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства 
гр.Пловдив/

Раковски

Мечтател безумен, образ невъзможен,
на тъмна епоха син бодър, тревожен,
Раковски, ти дремеш под бурена гъст,
из който поглежда полусчупен кръст.
Син, дреми, почивай, ти, който не спеше,
ти, кой беше вихър, котел, що кипеше
над някакъв злобен, стихиен огън.
Спи! Кой ще разбужда вечния ти сън?
 
Природата веща беше се сбъркала:
тя от теб да стори гений бе искала,
затова в глава ти като в една пещ
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фърли толкоз пламък и възторг горещ,
но друг таен демон се намеси тамо:
ти стана създанье от крайности само,
елемент от страсти, от злъчка и мощ,
душа пълна с буря, с блясък и със нощ.
Твойта вражда беше вражда сатанинска,
твойта любов беше любов исполинска,
любов без съмненье, без свяст, без предел,
що кат кръст огромен ти беше понел.
Твоят символ беше: смърт или свобода,
сънят ти - Балкана, кумирът - народа,
народа с безчестье и с кърви облян.
 
Твоят живот целий беше един блян!
 
Ти гледаше бледен в бъдещето скрито.
Ти се вреше дръзко в миналото срито
и оттам влечеше кат победен знак
векове от слава, затулени в мрак,
за царе, юнаци вълшебни преданья,
обраснали с плесен старинни сказанья;
твоят орлов поглед виждаше навред
от българска слава останки безчет
и в тъмна ни древност, бездънна провала,
ти вкарваше смело вселената цяла.
Нищо невъзможно за теб не оста.
ти даваше образ на всяка мечта.
На неми загадки, сфинкси безответни
предлагаше твойте въпроси заветни;
исторйята, мракът, времето, редът
не значеха много в големий ти път;
ти иска да бутнеш, о, дух безпокоен,
нещастен мечтател, апостол и воин,
в един час делото на пет векове.
Чухме ний твойте горди викове,
когато при Сава и при Дъмбовица
викна пръв "Свобода! Сяйна е зорница!"
И ту с перо остро, ту с гореща реч
надеждите сейше наблиз и далеч.
Един само буден сред толкова спящи,
ти един за всички като демон бдящи
работи, бори се, стреска, вълнува,
тук мъдрец замислен, там луда глава,
мрачен узник в Стамбул, генерал в Балкана,
поет и разбойник под съща премяна,
мисъл и желязо, лира и тръба:
всичко ти бе вкупом за една борба.
Исторйята има да се позамисли
във кой лик безсмъртен тебе да причисли.
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Ти умря. И пътят към гроба ти ням
обрасъл е вече със бурен голям,
и прахът ти гние без сълзи набожни...
Не зарасна само, герою тревожни,
проломът широкий, който ти тогаз
в бъдещето тъмно отвори за нас!

 

Изпълнение на „Възпоменание за Батак” от Иван Вазов от Матю Велков –ученик  от 
Националната гимназия за сценични и екранни изкуства гр.Пловдив/

    Възпоминания от Батак
Иван Вазов

От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?
Хе, там зад горите… много е далече,
нямам татко, майка: ази съм сирак,
и треперя малко, зима дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз съм оттам:
помня го клането и страшното време.
Бяхме девет братя, а останах сам.
Ако ти разкажа, страх ще те съземе.
Като ги изклаха, чичо, аз видях…
С топор ги сечеха, ей тъй… на дръвника;
а пък ази плачех, па ме беше страх.
Само бачо Пеню с голям глас извика…
И издъхна бачо… А един хайдук
баба ми закла я под вехтата стряха
и кръвта потече из наший капчук…
А ази бях малък и мен не заклаха.
Татко ми излезе из къщи тогаз
с брадвата в ръцете и нещо продума…
Но те бяха много: пушнаха завчас
и той падна възнак, уби го куршума.
А мама изскочи, откъде; не знам,
и над татка фана да вика, да плаче…
Но нея скълцаха с един нож голям,
затова съм, чичо, аз сега сираче.
А бе много страшно там да бъдеш ти.
Не знам що не щяха и мен да заколат:
но плевнята пламна и взе да пращи,
и страшно мучеха кравата и волът.
Тогава побягнах плачешком навън.
Но после, когато страшното замина –
казаха, че в оня големи огън
изгорял и вуйчо, и дядо, и стрина.
И черквата наша, чичо, изгоря,
и школото пламна, и девойки двесте
станаха на въглен – някой ги запря…
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Та и много още дяца и невести
А кака и леля, и други жени
мъчиха ги два дни, та па ги затриха.
Още слушам, чичо, как пискат они!
и детенца много на маждрак набиха.
Всичкий свят затриха! Как не бе ги грях?
Само дядо Ангел оживя, сюрмаха.
Той пари с котела сбираше за тях;
но поп Трендафила с гвоздеи коваха!
И уж беше страшно, пък не бе ме страх,
аз треперех само, но не плачех веки.
Мен и други дяца отведоха с тях
и гъжви съдрани увиха на всеки.
Във помашко село, не знам кое бе,
мене ме запряха нейде под земята.
Аз из дупка гледах синьото небе
и всеки ден плачех за мама, за тата.
По-добре умирвах, но не ставах турка!
Като ни пуснаха, пак в Батак живях…
Подир две години посрещнахме Гурка!
Тогаз лошо време и за тях наста:
клахме ги и ние, както те ни клаха;
но нашето село, чичо, запустя,
и татко, и мама веки не станаха.
Ти, чичо, не си чул заради Батак?
А аз съм оттамо… много е далече…
Два дни тук гладувам, щото съм сирак,
и треперя малко: зима дойде вече.

  
ВОДЕЩ:

ДОБЪР  ДЕН,  ПРИЯТЕЛИ,   УВАЖАЕМИ  ГОСТИ,  УВАЖАЕМИ
УЧАСТНИЦИ  В  КОНКУРСА  „ПО  ПЪТЯ  НА  БЪЛГАРСКАТА  СВОБОДА“,
ОБЯВЕН  ОТ НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ НА РОТАРИ И ЗОНТА „ НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ И АЗ”,  ОБЩИНА  ПЛОВДИВ,  ОБЩИНСКИ  КОМИТЕТ „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ” - ПЛОВДИВ.

ДОБРЕ  ДОШЛИ  НА  ОТЧИТАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  УЧЕНИЧЕСКИЯ
КОНКУРС  ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ С: ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ,
РИСУНКА, МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И РЕЦИТАЦИЯ,  ПОСВЕТЕНИ НА :

Първи етап: 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски  / 1821-
1867/:

 •  Раковски – революционерът и основоположник  на българското 
    военно дело;
 •  Раковски като историк, етнограф, лингвист;
 •  Раковски като писател, публицист и издател;
 • Международна дейност на Раковски;
 •  Какво е за мен Раковски;
 • Раковски и моето училище -  отбелязване на  200 години от 
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     рождението му;
•  Какво означава за нас, българите Георги Стойков Раковски;
•  Капитан Георги Мамарчев – вдъхновителят на Раковски

Втори етап:

●145 години от гибелта на Христо Ботев /1848 – 1876/, гениален   български
поет и революционер;

●148  години  от  гибелта  на  Васил  Левски  /1837  –  1873/,  Апостола  на
свободата, български национален герой

РАДВАМЕ СЕ, ЧЕ ДНЕС, КОГАТО ЩЕ НАГРАДИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
И  ЩЕ ОТЛИЧИМ  НАЙ-ДОБРИТЕ ТВОРЧЕСКИ  ИЗЯВИ  В  КОНКУРСА,   СРЕД
НАС  СА  УВАЖАВАНИ  ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ: 

1. ПЛАМЕН ПАНОВ                – ЗАМ.КМЕТ НА гр.ПЛОВДИВ
      2. Г-ЖА ИВАНКА КИРКОВА – НАЧАЛНИК НА РУО на МОН

                                                          гр.ПЛОВДИВ
       3. МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ - ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ  
                                                               КЛУБ  „ПЛОВДИВ- ПЪЛДИН”

       4. Г-ЖА ДОНКА ПАШОВА – ПРЕЗИДЕНТ НА ЗОНТА КЛУБ 
                                                              ПЛОВДИВ
       5. Г-Н НАСКО НАЧЕВ         – ПАСТ ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР НА 
                                                             РОТАРИ ДИСТРИКТ БЪЛГАРИЯ

      6. Г-Н АСЕН ДЕЛЧЕВ           – ПАСТ  ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ 
                                                             „ПЛОВДИВ- ПЪЛДИН”

     
     7. Г-Н ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ     – ПАСТ  ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ 
                                                             „ПЛОВДИВ- ПЪЛДИН”

     8. …………………….………………………………………………………

ВОДЕЩ:

ПОЗВОЛЕТЕ  МИ ДА ВИ ПРЕДСТАВЯ  И  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖУРИТО,
ОЦЕНИЛО И ПРЕЦЕЗИРАЛО КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:    

-  Академик МАРИН КАДИЕВ- председател на журито и  председател на Съюза
на независимите писатели в България

И ЧЛЕНОВЕ:
- МАТЕЙ МАТЕЕВ – художник, член на УС на Общински  комитет 

                        „Васил  Левски”
- ДОНЧО ДОНЧЕВ – писател  и зам. председател  на УС на 

                                                    Общински   комитет „Васил Левски”
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- ТАНЯ КАРАИВАНОВА – Председател на сдружение за образование
                                                и култура „БУДИТА“, член на УС на
                                                Общински комитет „Васил Левски“

- проф. ГАЛИНА ПЕВИЧАРОВА – член на УС на Общински комитет
                                                                                       „Васил Левски“ 

-  д-р МАЯ КРЯКОВА  по методика на бълг.език и литература, фиолог, първи 
                                                                                                   клас квалификация

-  НИКОЛАЙ АДЖЕЛАРОВ   - издател
-  РИЛА АДЖЕЛАРОВА          - информатик
-  ПАВЛИНА НИКОЛОВА      - писател

ВОДЕЩ:
  

В ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА, ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.,
УЧАСТВАХА  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА  69  УЧИЛИЩА И ОБЩИНСКИ ЦЕНТРОВЕ
СЪС 288 ТВОРБИ от 21 ОБЛАСТИ: ПЛОВДИВ, СОФИЯ, ПАЗАРДЖИК, ХАСКОВО,
БЛАГОЕВГРАД,  ВАРНА,  ТЪРГОВИЩЕ,  СЛИВЕН,  ДОБРИЧ,  СТАРА  ЗАГОРА,
СИЛИСТРА,  БУРГАС,  РАЗГРАД,  ГАБРОВО,  КЪРДЖАЛИ,  ЯМБОЛ,  ПЕРНИК,
ЛОВЕЧ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВРАЦА и МОНТАНА.

ЗА ВТОРИ ПЪТ ИМА И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В:

-  РЕПУБЛИКА  МОЛДОВА   - 5 бр. училища от различни райони
-  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ – бълг.неделно у-ще в гр.Скопие
-  РЕПУБЛИКА УКРАЙНА – гимназия „Г.С. Раковски” в Болград

НАЙ-МНОГО  СА  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  УЧАСТНИЦИ  В
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО  ИЗКУСТВО-  ПРЕДСТАВЕНИ  БЯХА  90   РИСУНКИ  И
ПОРТРЕТИ.   ПОЧТИ  СЪЩИЯТ  Е  И  БРОЯТ  НА  МУЛТИМЕДИЙНИТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ – 89 бр. 

СЪС  СВОИ  ЛИТЕРАТУРНИ  ТВОРБИ  УЧАСТВАХА  99  УЧЕНИЦИ,  А
ИМЕННО:

- СТИХОТВОРЕНИЕ -  32 бр. творби
- ЕСЕ                              -  60 бр. творби
- РАЗКАЗ    -    7 бр. творби

ВОДЕЩ:  
 

Всички наградени литературни творби са изложении във фоайето на дом
«Борис Христов».

ВОДЕЩ:

А СЕГА НЕКА ЧУЕМ ДВЕ ОТ НАГРАДЕНИТЕ  СТИХОТВОРЕНИЯ:
МОЛЯ,  ДА  ЗАПОВЯДА  НА  МИКРОФОНА  ПЕРСИАН  ВОЛОДИЕВ

ИВАНОВИЧ, УЧЕНИК ОТ VІІ  А КЛАС ОТ Х-ТО ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
ГР.ПЕРНИК  КОЙТО  ДА  ПРОЧЕТЕ  СТИХОТВОРЕНИЕТО  СИ  "НА  БОТЕВ"  ,
ОТЛИЧЕНО С І-ВА НАГРАДА 

СЕГА  МОЛЯ,  ДА  ЗАПОВЯДА  НА  МИКРОФОНА  НАТАЛИЯ  АНГЕЛОВА
ТАРАНИНОВА ОТ Х КЛАС НА ОТ СУ  „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ГР.ХАДЖИДИМОВО,
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ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД,  ДА  ПРЕДСТАВИ  СВОЕТО  СТИХОТВОРЕНИЕ  "БЛУДНИЯТ
СИН", ОТЛИЧЕНО С І-ВА НАГРАДА. 

                 
ВОДЕЩ: 

ТЕМАТА   ЗА   МЪЧИТЕЛНИЯ  ПЪТ  НА  БЪЛГАРИНА  КЪМ  ТАКА
МЕЧТАНАТА СВОБОДА Е ИНТЕРЕСНО ИНТЕРПРЕТИРАНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
МЛАДИТЕ ДНЕС В ТЕХНИТЕ ЕСЕТА.  

ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТВОРБИ СЕ  ОТКРОИХА ЕСЕТАТА НА:
– УЧЕНИЧКАТА  ЕВА-ЙОАНА СТАМАТОВА  от Х кл. от  МГ  „АКАД. КИРИЛ

ПОПОВ” гр.ПЛОВДИВ ЗА  ЕСЕТО Й „148 ГОД. ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ
ЛЕВСКИ”,  ОТЛИЧЕНО НА І-ВО МЯСТО И ГОЛЯМА НАГРАДА.  ТОВА
ЕСЕ УЧЕНИЧКАТА ПРОИЗНЕСЕ КАТО СЛОВО ПРЕД ПАМЕТНИКА НА
ВАСИЛ  ЛЕВСКИ  В  ГР.ПЛОВДИВ НА  ТЪРЖЕСТВЕНИЯ МИТИНГ  НА
19.02.2021 Г.

– УЧЕНИЧКАТА АНЕЛИЯ ИЛИЕВА СПАХИЕВА от VІІ кл. от СУ  „НИКОЛА 
ВАПЦАРОВ” гр.ХАДЖИДИМОВО, ОБЛ.БЛАГОЕВГРАД. И ДВЕТЕ Й ЕСЕТА СА
ОТЛИЧЕНИ НА І-ВО МЯСТО.

  
МОЛЯ, ДА ЗАПОВЯДА НА МИКРОФОНА АНЕЛИЯ ИЛИЕВА СПАХИЕВА от 

VІІ кл. от СУ  „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” гр.ХАДЖИДИМОВО, за да прочете своето есе 
"Христо Ботев - по-жив от живите", ОТЛИЧЕНО НА І-ВО МЯСТО

               
 

ВОДЕЩ:

В КАТЕГОРИЯТА   РИСУНКА ,  КАКТО ВЕЧЕ ОБЯВИХМЕ ИМАШЕ НАЙ-
МНОГО УЧАСТНИЦИ. 

Учениците са спазили заданието и творбите им отговорят на темата и нейните
подтеми. От представените произведения се вижда и чувства духът български – обич,
вдъхновение, гордост и признателност.
Всички  ние  може  да  се  насладим  на  творческия  талант  на  нашите  ученици,  чийто
отличени 51 творби, са изложени  във фоайето на дом «Борис Христов».

  А СЕГА НЕКА ДА ПОКАНИМ ДВАМА МЛАДИ ХУДОЖНИКА, КОИТО ДА
СПОДЕЛЯТ МИСЛИ, ЗА СВОЯТА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА :

- Снежанка  Георгиева  Чакърова,ученичка  от  Х  к  клас  на  Езикова  гимназия
"Пловдив" гр.Пловдив с портрета „Васил Левски”, получил І-во място и Голяма
награда

- Моля, да заповяда Калина Костадинова Канева, ученичка от  IХ а кл. Езикова
гимназия "Пловдив" гр.Пловдив за рисунката си "Христо Ботев ", получила ІI-ро
място 

ВОДЕЩ:   

Поканвам за приветствие към участниците в конкурса, г-н  ПЛАМЕН ПАНОВ
– зам.кмет на гр.ПЛОВДИВ                                             /приветствие/
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ВОДЕЩ: 

Давам  думата  на  г-жа  ИВАНКА  КИРКОВА –  началник  на  РУО  на  МОН
гр.ПЛОВДИВ                            
                                                         /приветствие/
ВОДЕЩ:

 Давам думата на  г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ- президент на  РК „Пловдив-
Пълдин”

/приветствие/
ВОДЕЩ:

 Давам  думата  на  г-жа   ДОНКА  ПАШОВА  –  президент  на  ЗОНТА  КЛУБ
ПЛОВДИВ
                                                        /приветствие/
ВОДЕЩ:

И настъпи момента да бъдат обявени резултатите от  конкурса.

1. Моля, г-н Пламен Панов- зам.кмет на гр.Пловдив, да заповяда да връчи
грамотите  и  наградите  на  участниците,  класирани  на  ПЪРВО  място  за:
стихотворение ,есе,  разказ, мултимедийна презентация, рисунка и рецитация.
    / Благодарим на г-н Панов /

2. Моля, г-жа Иванка Киркова- началник на РУО на МОН гр.Пловдив, да
заповяда да връчи грамотите и наградите на участниците класирани на ВТОРО
място  за:  стихотворение  ,есе,   разказ,  мултимедийна  презентация,  рисунка  и
рецитация
    / Благодарим на г-жа Киркова/

3. Моля, г-н Мирослав Трифонов- президент на РОТАРИ  КЛУБ „ПЛОВДИВ-
ПЪЛДИН”, да  заповяда  да  връчи  грамотите  и  наградите  на  участниците  от
отделни училища
    / Благодарим на г-н Трифонов/

4. Моля, г-жа Донка Пашова-  президент на ЗОНТА  КЛУБ  ПЛОВДИВ, да
заповяда да връчи грамотите и наградите на участниците от отделни училища
    / Благодарим на г-жа Пашова/

ВОДЕЩ – А СЕГА ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ ЗА ОБЩА СНИМКА НА СТЪЛБИТЕ

ВОДЕЩ  – НАСКО НАЧЕВ
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