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ИЗЛОЖБА ПЛАКАТИ ПО ПРОЕКТА 
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В началото на всяка учебна година галерия 
„Св. Лука“ отваря врати за изложбата 
„Пейзаж“. Това е традиционна изложба – 
резултат от работата на учениците по 
предмета „Производствена практика“ 
от предходната година. Учителите от 
специален предмет „Рисуване“ подбраха 
творби на ученици от 10. и 11. клас, чи-
ято практика се проведе в края на учеб-
ната 2020 - 2021 г. Учениците рисуваха в 
парковете, в дворовете и по улиците на 
София и творбите им отразиха настро-
ения от живота в големия град. 

През октомври 2021 г. в галерията на 
училището се откри изложба с театрал-
ните плакати на участниците в проек-
та „Плакатът остава“ – ученици от 
НГПИ „Св. Лука“ – София, НХГ „Д. Добро-
вич“ – Сливен, НГПИД „Акад. Д. Узунов“ – 
Казанлък и НХГ „Ц. Лавренов“ – Пловдив. 
След като творбите бяха показани за 
първи път в ХГ „П. Чурчулиев” – Дими-
тровград, пътешествието на плакати-
те продължава в галериите на другите 
училища и в залите на театрите парт-
ньори по проекта – театър „Азарян” – 
София, Държавен куклен театър – Плов-
див и ДКТ „Иван Димов“ – Хасково. 
Изложбата представя резултата от 
творческата работа на ученици от 
четирите средни художествени учили-
ща по време на дейностите по проек-
та. От НГПИ „Св. Лука” участват Сил-

вия Атанасова, Никол Петрова и Елина 
Павлова от специалност „Рекламна гра-
фика“ с водещ преподавател Николай 
Попов, който е и автор на единия от 
плакатите за представяне на пътува-
щата изложба. Автор на втория плакат 
и на каталога с проектите на всички 
участници е изявената плакатистка 
Люба Томова. И двамата колеги са пре-
доставили творбите си като дарение. 
Каталогът документира резултатите 
по проекта и ще остане в библиоте-
ките на училищата партньори. Всички 
плакати ще постъпят във фонда на Ис-
торическия музей – Димитровград.

НГПИ „Св. Лука” – София е партньор за втори път в проект 
за театрален плакат на Художествената галерия „Петко 
Чурчулиев” – Димитровград, финансиран от Национален фонд 
„Култура“ по програма „Дебюти“.
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Творчеството им не е еднозначно и не 
би могло да има единен поглед върху 
него. Кристо описва работата си като 
„нежно убождане“ за публиката – не с 
цел да нарани, а да привлече погледа. 

Роден през 1935 г. в Габрово, Христо Ява-
шев се обучава в Художествената ака-
демия в София до 1957 г., когато напуска 
България. „Повече не издържам. Няма ни-
какъв смисъл да се срещам с хора, които 
цели четири години така и не ме разбра-
ха; хора егоисти, които ме унижават и 
си въобразяват, че само те разбират 
от изкуство. Изкуство, което е долна 
лъжа и цинична безсмислица – това изоб-
що не може да бъде никакво изкуство. Аз 
съм художник и искам да правя изкуство, 
което в България се оказа невъзможно“. 
След множество спирки из Европа от 
1958 г. той се установява в Париж с Жан-
Клод. Силно повлиян от работите на 
Огюст Роден, Кристо започва да изслед-
ва как драперията би могла да промени 
пропорциите на предмет, върху който 
е поставена, като за начало опакова 
почти цялата посуда в дома си. 

От опакованите предмети до монумен-
талните проекти на открито – про-
изведенията на Кристо разтърсват ху-
дожествената сцена. Признанията от 
критиката са неоспорими, а творбите 
са част от световния културен канон. 
Въпреки това и до днес необичайният 
им стил често е отричан, като нерядко 
е лишаван от статута си на изкуство. 
Още през 90-те години на миналия век 
в България се оформя негативна нагла-
са, която в голяма степен съществува 
и днес. Пренебрежителни коментари 
от страна на българската журналисти-
ка окачествяват Кристо като „опаков-
чик” или „измамник, търсещ медийно 
внимание”. Чуват се и обвинения от 

националистически характер, свързани 
с фактите около неговата емиграция. 
Независимо от отрицателните мнения 
влиянието на Кристо и Жан-Клод върху 
съвременното изкуство няма аналог, а 
в последните години признанието към 
техните идеи расте и у нас. В рамките 
на два месеца в София бяха проведени го-
лям брой изложби, прожекции и семинари 
по темата, а на фасадата на Софийска-
та математическа гимназия се появи 
портрет на Кристо.

По мащаб това изкуство е монументал-
но, но неговата същност е преходна. 
Независимо от обстоятелствата около 
създаването на инсталациите (проек-
тиране, одобрение, финансиране, изпъл-
нение) и огромните усилия, нужни за осъ-
ществяването им, продължителността 
на всяка от тях е относително кратка. 
Подобно решение би могло да се прие-
ме като противоречиво, но то постига 
конкретна естетическа цел. Без външ-
ната намеса никой от обектите не би 
могъл да претърпи толкова активна и 
бърза промяна. Опаковката предизвиква 
интерес към съдържанието и едновре-
менно с това допълва неговата култур-
на значимост. 

Кристо винаги е призовавал да възприе-
маме творбите му сами по себе си, „без 
смисъл“. Доминик Лапорт, един от про-
ницателните изследователи на Кристо, 
още през 1986 г. пише в книгата си за 
него: „Естетиката на Кристо може и да 
има различни значения, но актът е по-
литически“. За над петдесетгодишния 
му творчески път са реализирани 24 
проекта, за изготвянето на всеки един 
от които са нужни години преговори 
с институции. Кристо „натрапва“ из-

куството на политиците и ги кара да 
заживеят с него. През 1995 г., когато е 
опакован Райхстагът, за първи път в 
немското Народно събрание се гласува 
въпрос, пряко свързан с изкуството. Въ-
преки разрешението канцлерът на Гер-
мания Хелмут Кол отказва да се появи на 
откриването. По този начин Кристо не 
тематизира пряко политиката в свои-
те творби, а я коментира, директно 
участвайки в нея.

Процесът на осъществяване е същин-
ската част на проектите. Всеки един 
обект изисква различен подход и подбор 
на материали, а универсална техноло-
гия за опаковане няма. Това означава, че 
всяка работа трябва да бъде съобразе-
на с географските, метеорологичните 
и архитектурните дадености. С тази 
задача се ангажират специалисти от 
съответните области, а местната ико-
номика е пряко задвижена от творческа-
та дейност. Така произведението при-
добива колективна стойност. Кристо 
е инициатор, но участниците са много. 
Подобна логика може да бъде приложена 
и при възприемането на крайния резул-
тат. По този начин изкуството навли-
за в ежедневието и става част от нас 
самите.

На 83-годишна възраст Кристо планира 
да осъществи най-амбициозната си идея 
– 150-метрова мастаба в пустинята при 
Абу Даби. Това трябва да е и единстве-
ното постоянно произведение – краят 
на един творчески цикъл. Проектът ос-
тава недовършен.

Александра Боянова, 11 Б клас.
По повод изложбата „КРИСТО И ЖАН-КЛОД. 
Живот=Творби=Проекти“ в СГХГ.
Изображения: Фондация „Кристо и Жан-Клод“

ХРИСТО ЯВАШЕВ – КРИСТО 
Кристо и жена му Жан-Клод създават едни от най-значимите 
инсталационни произведения на XX и XXI век. С проектите 
си те промениха както традицията, така и авангардните 
представи за изкуство.
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придобива. То е многопластово, много-
странно, а за да се развива човешкото 
въображение и да се създават иновации, 
ерудицията играе основна роля. А какво 
по-добро средство за нейното придоби-
ване от пътуването? 

Именно защото пътуването е врата 
към знанието, европейската програма 
„Еразъм+“ се основава на обмяната на 
опит, на добри практики и на образова-
телни ресурси между държавите парт-
ньори от различни континенти. Про-
грамата помага на ученици, студенти, 
учители и възрастни да усъвършенст-
ват своите знания, да придобият по-ши-
рока представа за различните дисци-
плини и да се реализират по-успешно на 
пазара на труда, а това от своя страна 
ще понижи нивата на безработица, кои-
то в момента са тревожно високи. По 
този начин се дава възможност на та-
лантливите и можещите да разгърнат 
своя потенциал и реализирайки себе си, 
да бъдат полезни на цялото общество. 
Както знаем, образованието трябва да 
подготвя хората за живота. Натруп-
вайки опит, преживявания и нови по-
знания, хората осъзнават колко важен 
фактор е мирът за развитието на на-
уката и изкуствата. А когато има усло-
вия изкуството да се развива, тогава и 
човешката ценностна система и морал 
се облагородяват. Тогава в държавите 
съвестни граждани живеят в хармония 
с останалите, както е в природата. Са-
мият Еразъм Ротердамски е казал: „По-
разителна е мъдростта на природата, 
която при такова безкрайно разнообра-
зие е успяла да балансира всичко.“ 

Божидара Иванова, 11 А клас
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Темата на 13. брой на вестник „Ателие” е свързана с партньорството 
на НГПИ „Св. Лука“ по програмата „Еразъм+“ с проект, озаглавен „Одисея 
на мира“ („Odyssee des Friedens neu erzählen“), 2020 - 2023, между Австрия, 
Германия и България. Тя бе провокирана и от Международния ден на мира 
и последвалите в галерията на НГПИ „Св. Лука“ събития. Темата поставя 
акцент върху усилието за глобално разбирателство и за намиране на 
общ език. Тя е изключително разнопосочна и сложна, но в същото време – 
значима и съдържателна.

КОЙ Е ЕРАЗЪМ РОТЕРДАМСКИ 
И ЗАЩО СВЪРЗВАМЕ ИМЕТО МУ 
С ЕВРОПЕЙСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
Еразъм Ротердамски е един от най-ве-
ликите умове, живели някога в Европа. 
Може би най-космополитната личност, 
която историята ни познава, и както 
името му подсказва, животът му е бил 
свързан с много пътувания в най-различни 
страни. Св. Еразмус Охридски, на когото 
е кръстен Ротердамски, е покровител 
на моряците. А какво правят те? Пъту-
ват и заедно с това откриват и опоз-
нават нови светове! Многостранната 
личност на Еразъм е свързвана с различ-
ни дисциплини – бил е философ, теолог, 
филолог с изключително задълбочени за 
времето си познания по древни езици, 
педагог, хуманист. Той превежда за пър-
ви път Новия завет – печатно издание, 
което по-късно ще бъде използвано от 
Мартин Лутер в неговия превод на Биб-
лията на немски. Като педагог е смятал, 
че обучението е средство, чрез което 
се постига възпитание, а ученето про-
вокира иновации. Наричан е „принцът на 
хуманизма“ и е осъзнавал ясно значение-
то на мира за развитието на науката 
и изкуството. Както вече можем да се 
досетим, той не само е творил по вре-
мето на Реформацията, но е бил неин 
двигател. Много от съвременниците му 
употребяват фразата: „Еразъм снесе яй-
цето на Реформацията, а Лутер го излю-
пи!“. Самият Еразъм не е бил съгласенн 
с това твърдение. Въпреки че двамата 
с Лутер дават тласък на тази повра-
тна за човечеството епоха, техните 
основни принципи се различават много. 
За разлика от Лутер, който е допускал 
войната, Еразъм смята, че реформите 
в църквата трябва да се случат мирно. 
Бил е против гражданските войни, защо-
то ги е смятал за пречка за развитието 
на културата.

Независимо от разнопосочните оценки, 
които са давани на Еразъм, важен е на-
чинът, по който той сам се определя – 
като „гражданин на света“. За да бъде 
някой гражданин на света, трябва да осъ-
знава, че светът се състои от сложни 
взаимодействия и нищо от случващото 
се не трябва да му е безразлично. Дори 
напротив – такъв човек трябва дейно 
да се интересува от събитията и да до-
принася за разбирателството и сътруд-
ничеството между страните, понеже 
само така ще се поддържа основният 
принцип на Вселената – балансът. Ис-
торията е показала премного пъти, че 
всяко нещо, което е срещу природните 
закони, е обречено.

Еразъм Ротердамски е бил изключител-
но уважаван от европейския елит. Канен 
е в много европейски страни, а някои е 
посещавал повече от веднъж. Сред тях 
са Англия, Италия, Франция, Испания. По 
време на престоя си в дадена държава 
е опознавал градовете �. Най-будни-
те и напредничави умове на Европа са 
поддържали постоянна кореспонденция 
с него. Бил е кралски съветник, включи-
телно на Хенри VIII, но в името на рав-
новесието, в което истински е вярвал и 
е било негова основна ценност, не заема 
страната нито на католици, нито на 
протестанти, заради което не е бил 
желан и от двата лагера и е бил прину-
ден да бяга на различни места до края на 
живота си.

Животът на Еразъм Ротердамски е 
много точен пример за това, че обра-
зованието е двигател на човечеството 
и е от значение начинът, по който се 
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Тези, които са във война 
с други, не са в мир със себе си

– 
Уилям Хазлит
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НЕЗАВИСИМОСТТА 
НА БЪЛГАРИЯ

Ако се разрови в българската история, 
човек би попаднал на следния парадокс: 
на 3 март 1878 г. e подписан Санстефан-
ският мирен договор, според който се 
възражда българската държавност след 
половин хилядолетие османска власт; и 
до ден днешен 3 март е националният 
празник на страната ни; тогава изник-
ва въпросът защо имаме и празник на 
Независимостта, та нали българският 
народ вече е свободен, следователно 
трябва да е независим. 

В следващите редове ще обясня на-
кратко този парадокс. След края на Ру-
ско-турската освободителна война от 
1877 - 1878 г. се създават две български 
държави: васалното на Османската им-
перия Княжество България и автономна-
та област Източна Румелия. Няколко го-
дини по-късно двете български държави 
успяват да се обединят. Въпреки този 
успех и бурното икономическо и култур-

но развитие зависимостта от Осман-
ската империя остава. Тя се изразява в 
плащането на ежегоден данък на султа-
на и в контрол над дипломатическите и 
търговските взаимоотношения на мла-
дата държава. Тези фактори пречат на 
Княжеството да заеме полагащото му 
се място сред останалите европейски 
държави. 

И така, в началото на XX в. младият 
и амбициозен княз Фердинанд, както и 
правителството на демократа Алек-
сандър Малинов са решени да променят 
съдбата на България. През 1908 г. в Ос-
манската империя избухва младотурска-
та революция. Целта на революционе-
рите е да модернизират и да заздравят 
страната си. Тази политическа промяна 
възвръща интереса на Великите сили 
към Балканите и надеждата да увели-
чат своето влияние в региона.

Това кара българските управници да се 
активизират. На 30 август се органи-
зира прием по случай рождения ден на 
султана. Българският посланик Иван Ст. 
Гешев не е поканен с аргумента, че не 
е представител на независима държа-
ва. Това води до дипломатически скан-
дал. На 6 септември избухва стачка на 
работниците в Баронхиршовата же-
лезница, която, въпреки че е на тери-
торията на България, е собственост на 
Османската империя. Стачките водят 
до недоволство на редица европейски 
държави, защото е нарушена търговия-
та между Централна Европа и Близкия 
Изток. В крайна сметка българските 
власти поемат контрола над железни-
цата, но това увеличава напрежението 
с младотурското правителство. 

В търсене на изход от ситуацията се 
намесват Руската империя и Австро-Ун-
гария. И двете страни предлагат под-
крепа за решаването на спора между 
османците и българите и поощряват 

обявяването на независимост на млада-
та балканска държава. Северната импе-
рия урежда въпроса за дълга на България 
към султана, докато Хабсбургите под-
помагат дипломатическото признава-
не. Още на 10 септември на прием при 
император Франц Йосиф княз Ферди-
нанд е приет като независим владетел, 
отделно се координират действията 
на двете страни. Решено е, че австрий-
ците първо ще анексират Босна и Хер-
цеговина, която е под техен контрол, а 
после България ще обяви независимост. 
Руският император също подкрепя 
този план.

Вдъхновени от подкрепата, а може би 
от желанието си да покажат, че сме 
един свободолюбив народ, на 16 септем-
ври князът и правителството реша-
ват, че България ще действа първа и на 
21 септември ще бъде обявена незави-
симостта, когато княз Фердинанд ще 
бъде посрещнат от своето правител-
ство на пристанището в Русе. Офици-
алната церемония е проведена на след-
ващия ден в старата столица Велико 
Търново. В църквата „Свети Четириде-
сет мъченици“ е прочетен манифест за 
провъзгласяване на независимостта на 
България. Така от васално княжество на 
Османската империя ставаме независи-
мо царство. През следващите месеци 
всички европейски държави признават 
този акт.

Това е един от моментите в българска-
та и в европейската история, при кой-
то, въпреки напрегнатата обстанов-
ка и множеството противоречащи си 
интереси, се разрешават проблемите 
по пътя на дипломацията и няма нито 
една човешка жертва.

Ще завърша със следния цитат от ма-
нифеста, който най-добре представя 
духа на това историческо събитие: „Аз 
и народът ми искрено се радваме на по-
литическото възраждане на Турция; тя 
и България – свободни и напълно незави-
сими една от друга, ще имат всички ус-
ловия да създадат и уякчат приятелски-
те си връзки и да се предадат на мирно 
вътрешно развитие.“

Иво Мирчев, учител по история

На 22 септември се навършват 113 години 
от обявяването на Независимостта на 
България – едно от най-важните събития 
в следосвобожденската ни история.
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Родена на 18 февруари 
1933 г. в Токио в заможно 
семейство, Йоко Оно е 
първата жена, приета да 
следва философия в Япо-
ния. Въпреки че учи там 
само два семестъра пре-
ди да замине за Ню Йорк, 
животът и работата � 
завинаги остават повли-
яни от философски тече-
ния, като екзистенциали-
зма и марксизма. Смятана 
е за един от пионерите 
в концептуалното изку-
ство и пърформанса.

Сред най-известните � 
творби е Cut Piece (1964), 
в която тя седи на сце-
ната, а посетители се 
качват, за да режат пар-
чета от дрехите �. Съ-
щата година излиза кни-
гата � Grapefruit със 150 
идеи за пърформанс, кои-
то могат да бъдат реализирани както 
от артисти, така и от любители на 
изкуството. Преди да срещне Джон Ле-
нън, Йоко Оно вече е с утвърдено име 
в артсредите. „Мислех си дори, че съм 
прекалено известна, исках да се скрия. 
А когато срещнах Джон, в началото не 
предполагах, че ще стана още по-извест-
на“, казва тя. Оно и до днес е обвинявана 
от някои от най-големите почитатели 
на „Бийтълс“ за разпадането на групата. 
За първи път Йоко и Джон се срещат по 
време на нейна изложба в Лондон през 
1966 г., а три години по-късно вече са же-
нени и създават т.нар. „мирен протест 
в леглото“. Звездната двойка се отказва 
от меден месец, вместо това запазва 
стая в хотел „Хилтън“ в Амстердам. 
Облечени в бяло, в продължение на една 
седмица те дават пресконференции 
и приемат посетители. Целта на нес-
тандартната проява е протест сре-
щу насилието по времето на войната 
във Виетнам. Сред изобилие от цветя 

и собственоръчно написани послания с 
призив за мир, двамата привличат вни-
манието върху необходимостта от 
отхвърляне на насилието във всичките 
негови форми.

Йоко Оно е свикнала да критикуват бун-
тарския � свободолюбив характер, а 
ексцентричното � и провокативно из-
куство често да бъде приемано с нераз-
биране или дори с неприязън. И въпреки 
че е артист със сериозна кариера, за ши-
роката публика тя завинаги ще остане 
вдовицата на Джон Ленън.

Йоко Оно казва, че в арткръговете я 
смятат по-скоро за музикант, а музи-
кантите я възприемат за артист, но за 
нея „изразното средство няма значение, 
стига да съм вдъхновена“. Директорът 
на музея SCHIRN във Франкфурт по вре-
ме на ретроспективната изложба по по-
вод 80-годишнината на Йоко казва: „Оно 
е „уникална, почти митическа фигура“ не 
само в изкуството и музиката, но също 
във феминизма и движението за мир. Тя 
ни дава не готови творби, а свободата 
да ги довършим сами за себе си. Понякога 
иска от нас неизпълними или дзен неща, 
като например „Слушайте как Земята се 
върти“ или „Гледайте слънцето, докато 

стане квадратно“. Произ-
веденията й често се със-
тоят от идеи и думи, а не 
от обекти: творбата се 
появява само в съзнанието 
на наблюдателя – във въ-
ображението му или чрез 
интеракция на автора с 
публиката. 

Йоко продължава да раз-
вива кариерата си и след 
загубата на своя съпруг. 
Известна е с интерактив-
ното и концептуалното 
си изкуство. Публиката е 
участник и съавтор в ней-
ните произведения, чии-
то послания достигат до 
сърцата на хората, също 
като безсмъртното твор-
чество на Джон.

Йоко създава и излага ин-
сталациите си, известни 
като „Дърво на желания-

та“ (Wish tree) из целия свят от 1990 г. 
насам. Идеята е проста – хората тряб-
ва да напишат мечтите и желанията си 
на листчета и да ги закачат на клоните 
на дървото или дърветата, предназна-
чени за целта. Посетителите оставят 
частица от най-съкровените си желания.

Години наред Йоко и помощниците � 
събират желанията от дървета по це-
лия свят и ги заравят около монумент, 
създаден от Йоко в чест на починалия � 
съпруг Джон. Тя издига монумента, извес-
тен като Imagine Peace Tower, през 2007 
г. в Рейкявик, Исландия, на рождения ден 
на Джон. Монументът символизира об-
щия им копнеж за мир. Неслучайно в ос-
новата му е издълбан следният надпис: 
„Представи си мир”.

Ивелина Илиева, учител по история на 
изкуството

ПРЕДСТАВИ СИ МИР
Коя е Йоко Оно? Тя е актриса, писателка, 
певица, художник, активист 
и поддръжник на борбата за мир. 

Източник на изображенията: 
imaginepeace.com

 Може да ме наречете 
мечтател, но не съм 

единственият. Надявам се 
някой ден да се обединим 
и светът да стане един.

–
Джон Ленън
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Мирът е едно от базисните условия, 
необходими за всяка човешка дей-
ност. Той има много аспекти и засяга 
всички сфери на нашия живот – наше-
то душевно благополучие, междулич-
ностните отношения, отношенията 
в обществото, международните 
отношения.

С тази статия искам накратко да ви 
представя с какво психолозите могат 
да допринесат за каузата на мира.

Аз самата се запознах с Томас Гордън, ав-
тора на тази програма, по време на обу-
чение за родителски умения за справяне 
с конфликти ситуации. Организатор 
на обучението беше българското пред-
ставителство на Института Гордън, 
което е открито у нас през 2012 г. То 
подготвя инструктори за различните 
програми, създадени от Томас Гордън, и 
предлага обучения на родители, учители 
и млади хора, които искат да подобрят 
уменията си за общуване и налагане на 
идеята за мирно разрешаване на кон-
фликтите. Преведените на български 
книги на Томас Гордън също допринасят 
за внасянето на ново отношение към 
темата за неагресивното общуване, за 
заздравяване на отношенията във всяка 
област от живота ни и за изграждане 
на дългосрочни и здрави връзки между 
хората.

Томас Гордън не е много известен като 
име у нас, но създаденият и разпростра-
нен от него модел на взаимоотношения 
е дотолкова успешен и универсален, че 
авторът му е бил номиниран в три по-
следователни години за Нобелова награ-
да за мир. За съжаление не я получава, 
но получава редица други награди и при-
знания за дейността си, както и най-ме-
родавното признание – това на изми-
наващото време: вече около 70 години 
моделът, създаден от него, се разпрос-
транява и се приема за много ефективен 
по отношение на създаването на здрави 
и работещи взаимоотношения във всич-
ки сфери на общуването – както на ин-
дивидуално, така и на групово ниво.

Томас Гордън (1918 – 2002) е американски 
клиничен психолог, студент, а по-късно 
и колега на Карл Роджърс, създателя на 
хуманистичната психология. 

През 50-те години на XX в. Томас Гор-
дън започва да изследва и въвежда нов 
метод за изграждане на ефективни вза-
имоотношения, които първоначално 
прилага в бизнес средите. След това 
прави модификации на модела, които да 
са подходящи за прилагане вкъщи (от-
ношенията родител - дете), в училище 
(отношенията учител - ученик), както 
и такива, подходящи за обучението на 
млади лидери в различни области.

В продължение на над 50 години Томас 
Гордън обучава родители, учители и ли-
дери на създадения от него метод. 

Методът Томас Гордън (или Моделът 
Томас Гордън) се основава на твърдата 
увереност, че използването на принуди-
телна сила води до влошаване на взаимо-
отношенията в дългосрочен план. Като 
алтернатива Гордън преподава умения 
за пълноценно общуване и разрешаване 
на конфликти, при които няма губеща 
страна. Уменията включват следните 
техники:

активно слушане – включва цялостно-
то вербално или невербално реагиране 
на получаващия информацията, което 
показва, че той не само слуша, но и се 
опитва да разбере, уточни, изясни, про-
вери или отрече смисъла на чутото. 

Активното слушане има за цел да се 
подкрепи партньорът, той да се увери, 
че е слушан внимателно и че ще бъде 
разбран и подпомогнат. Основа на ак-
тивното слушане е емпатията, която 
осигурява на събеседника необходимо-
то „огледало”, в което той да се види 
по-ясно, а слушателят да схване по-точ-
но смисъла на казаното. 

аз-послания – чрез тях говорещият из-
разява собствените си нужди и емоции 
без критика и обвинения към отсрещ-
ната страна, като вероятността да 
бъде чут нараства значително.

разрешаване на конфликти без губеща 
страна – на мястото на познатите ни 
решения на конфликтни ситуации, при 
които единият от участниците пече-
ли, а другият неизбежно губи, се използ-
ват похвати и алгоритми, които да 
доведат до приемането на решение, в 
което да няма губеща страна. Този тип 
разрешаване на конфликти е от типа 
„печеля - печелиш“ (win - win). 

Днес този сбор от техники е включен в 
различни обучителни програми и е ши-
роко известен и прилаган навсякъде по 
света. 

През 1970 г. Гордън написва книгата 
„Обучение по родителска ефектив-
ност“, с което дава възможност на ро-
дителите да се запознаят с основите 
на тази нова родителска философия. В 
резултат на това хора от най-различни 
части на света пожелават да направят 
програмата на курса достъпна и в тех-
ните страни. Днес книгата на Гордън 
(ревизирана през 2000 г.) е публикувана 
на 33 езика и продадена в над 5 милиона 
екземпляра. За наша радост, в България 
също е издадена под името „Трениране 
на успешни родители“.

По-късно Гордън написва и книги за из-
ползването на метода в училище (също 
преведена на български – „Трениране на 
успешни родители“), и за обучение на 
млади лидери.

Томас Гордън създава и Института Гор-
дън, който разпространява тези про-
грами по света и осигурява обучение 
във всички сфери – семейство, училище, 
работа.

Мира Кантутис, педагогически съветник

КОЙ Е ТОМАС ГОРДЪН 
И КАК СЪЗДАДЕНИЯТ ОТ НЕГО 
МЕТОД СЛУЖИ НА МИРА
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ИГРАТА КАТО КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ 
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Всички обичат да играят. Играта е емоционално преживяване и основна 
човешка дейност. Играят както хората, така и животните. Тя е динамично, 
активно и конструктивно поведение – основна и неразделна част от 
здравословния растеж, развитие и обучение на всички възрастови култури.

Безграничното въображение и изобре-
тателност на децата могат да тран-
сформират всеки един обект в сред-
ство за игра. Почти всеки предмет 
може да бъде превърнат в и използван 
като играчка. Често любими обекти за 
игра, особено за най-малките, са обекти 
от заобикалящата ги среда – пластма-
сови кутии, опаковки, телефони, очила.

В исторически план играчките се разви-
ват паралелно с развитието на цивили-
зацията и на инструментите, които 
зависят от измененията в технологии-
те. Както Йозеф Хойзинха предполага, 
играчките са основен атрибут на игра-
та, която задоволява първичните ин-
стинкти на всички човешки същества. 
Тя е посредник между детето и естест-
вения му стремеж да реализира своите 
желания и потребности. 

Играта отдавна е призната като важен 
фактор в развитието на детето. Била 
е обект на изследване още от древните 
гърци, които са се интересували от иг-
рата като средство за развитие и обу-
чение на подрастващото покоение. 

Игрите и играчките помагат на децата 
в едно от основните познания, което 
трябва да усвоят – различните аспекти
на човешката дейност. Те са важен 
фактор за формиране на моделите на 
комуникация и поведение и на морални-
те норми. По този начин образната ха-

рактеристика на играчката има връзка 
с развитието, културата и морала на 
обществото. От игрите и играчките, 
с които играят днес децата ни, зависи 
нашето развитие като общество и 
само може да гадаем докъде ще достиг-
нат днешните деца, които израстват 
в дигитална среда, наситена с визуални 
обекти.

В играчката е трансформиран обектът, 
за да се адаптира за целите на играта. 
Образът е предназначен за деца – от 
определена възраст, пол, среда; използ-
ват се стилизацията и хиперболиза-
цията, промяната на пропорциите и 
мащаба, за да се провокира  активен 
игрови процес. Този процес оказва влия-
ние и на социалните представи на де-
тето, на неговите интереси, дейност 
и на способността му да играе във вся-
ко общество. 

Играчките носят важни послания за цен-
ностите и могат да влияят върху дет-
ското развитие. Но влиянието може да 
бъде и отрицателно – „военните играч-
ки” могат да провокират насилие. Те 
са играчки оръжия, превозни средства, 
оборудвани с оръжия, различни модели 
кукли, носещи и използващи оръжия, ви-
део и компютърни игри, основаващи се 
на убиване, раняване или заплаха. В аг-
ресивните игри „лошите” се опитват 
да контролират света. „Добрите” ги 
отблъскват чрез сила. Детето научава, 
че аргументите не вършат работа и 
че оръжията са необходими за борбата 
със „злото”. Този вид игри внушават на 
децата, че агресията е начин на взаимо-
действие с другите, че светът е разде-
лен на „добри“ и „лоши“. 

Играчките са средство за споделяне на 
игровата култура на детето. Създават 
възможност децата дори и невербално 
да общуват със своите връстници, да 
откриват „езика“ на игровата комуни-
кация, в която са важни спазването на 
правилата и овладяването на емоции-
те.

Играта е едно от най-важните сред-
ства за формиране на социални умения 
у децата, защото ги поставя в различни 
ситуации, провокира тяхната креатив-
ност, инициативност, изобретател-
ност и изгражда важни комуникативни 
и социални умения. Да научиш децата 
си да ценят мира и да не са агресивни, 
изисква време и усилия, внимателен под-
бор на заобикалящата предметна среда. 
Играта е източник на положителни емо-
ции и преживявания, но създава и условия 
за себеопознаване. Тя е средство за из-
граждане на позитивни взаимоотноше-
ния – сътрудничество и взаимопомощ, 
като едновременно с това дава възмож-
ност за лична изява.

Дина Добревска, учител по детски играчки 
и сувенири

Изображения: интернет ресурси
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Всъщност тези направления, възникнали 
в света, са сходни, но имат и различия. 
Докато за едните материята е страда-
ние, за другите тя е скеле за изграждане 
на нашето духовно тяло. Ще разгледаме 
философията, религията и симбиозата 
между двете и как всяка от тях интер-
претира темата за вътрешния мир.

СТОИЦИЗЪМ
Стоицизмът е философска школа, осно-
вана през IV - III в. пр.Хр. от Зенон в Ати-
на, след като той изгубва цялата си сто-
ка при корабокрушение. На сушата се 
насочва директно към свитъците, чрез 
които ще съгради една от най-популяр-
ните за времето си философски школи.

Стоиците разчитат на четири основ-
ни принципа: практическа мъдрост, 
умереност, справедливост и смелост. 
В стоицизма основна ценност са добро-
детелите, на което Тома Аквински се 
възхищава и заимства идеи от направ-
лението. Дори когато се оформят хрис-
тиянските доктрини, стоицизмът не 
губи популярност и влияе върху ранното 
формиране на религията.

Подходът към вътрешния мир е прак-
тически. Той е насочен към обикновени-
те хора и към това как те да се спра-
вят със ситуациите, в които попадат. 
Само тези, които имат самоконтрол и 
са развили своите добродетели, могат 
да предизвикат промяна у другите.

Според Епиктет ние не страдаме от 
случващото се в живота ни, а от на-
шата преценка и реакция на събития-
та. Ние сме способни да се уповаваме 
на волята си да изпълни живота ни със 
смисъл дори и в най-трагичните ситуа-
ции. Никога няма да имаме контрол над 
събитията, които ни връхлитат, но 
можем да контролираме реакцията си. 
Освобождаването от страданието се 
случва чрез разума и философията. Спо-
ред стоиците трябва да приемаме све-
та такъв, какъвто е.

Един от най-важните последователи  
на стоицизма е великият римски импе-
ратор Марк Аврелий, чиито дневници 
векове по-късно чете Нелсън Мандела, 
докато прекарва 27 години в затвор. 
След като излиза на свобода и достига 
върховете, той призовава към мир и съ-
граждане. 

Стоическото спокойствие на ума сил-
но напомня за състоянието на нирвана 
в будизма. Всъщност голяма част от 
стоическите идеи за етиката, физи-
ката и логиката съвпадат с публику-
ваните век по-рано в „Доктрината на 
скромността“, написана от внука на 
Конфуций Дзу Жу, макар и да няма връз-
ка помежду им. Философията се движи 
паралелно в целия свят и нейните цен-
ности са общочовешки, независимо от 
националност, религия и обществена 
прослойка. 

БУДИЗЪМ
Будизмът е религиозно-философска сис-
тема, основана върху ученията на Сид-
харта Гаутама, по-познат като Буда (в 
превод – „Просветения”). Някога закри-
лян принц, непознаващ болката и стра-
данието, Сидхарта излиза от двореца, 
в който е израснал, и се запознава с не-
щастието. В будизма се вярва, че всички 
същества са обединени от страдание-
то; то се поражда от нашите желания. 
Учението се основава върху т.нар „Че-
тири благородни истини“, които пред-
ставляват структурните идеи на бу-
дизма. Първата обяснява природата на 
страданието, втората – неговия произ-
ход, третата обяснява, че пълното му 
прекратяване е възможно, четвъртата 
посочва пътя към него. Освобождаване 
от страданието се постига чрез Осем-
кратния благороден път, основаващ се 
на „правилното“. Всички тези учения са 
с цел да се постигне нирвана – спокой-
ствие на ума, най-висше щастие и еди-
нение с Бога.

Крайната цел в живота според буди-
стите е да се постигне просветление 
чрез следване на „средния път“ – човек 
не трябва да живее нито в лукс, нито в 
нищета. Всяка привързаност и желание 
води до страдание. Всеки просветен 
може да стане Буда, защото будизмът 
(или поне някои негови разклонения) не 
е теоцентрична религия, а начин на жи-
вот и философия. Сидхарта е първият, 
който постига нирвана. В будизма няма 
начало и край и няма отделни линости, 
защото егото е илюзия. Следователно 
чрез постигане на вътрешен мир се оси-
гурява и глобален. 

ПЕТЪР ДЪНОВ
Когато е на 20 години, Петър Дънов се 
разболява тежко. На прага на смъртта 
той се отдава на следването на исти-
ната, на праведния път и на Христос. 
През 1888 г. Дънов заминава за САЩ, къ-
дето следва в Методистката теологи-
ческа семинария „Дрю“ и Бостънския те-
ологичен факултет и получава диплома 
по обща медицина. Там той се запознава 
с най-модерните философско-богослов-
ски течения в света и със съвременните 
научни открития. Той приема ролята на 
духовен учител чак през 1897 г., когато 
върху него слиза Божественият дух, и я 
следва до края на живота си. През 1912 г. 
започва да нарича учениците си част от 
Всемирното бяло братство.

Петър Дънов. Източник: zdravjivot.org

Светът е по-забързан от всякога, стресът и притеснението са достигнали 
непознати до този момент нива. Модерният изгубен човек има нужда от 
философия, за да се завърне обратно към себе си. Вътрешният мир е тема, 
която засягат пряко и непряко почти всички философски течения и религии, 
защото той е огледало и реакция на живота. Мирът като глобална тема 
се отразява и в личния свят на човека, където непрестанно се пораждат 
конфликти. 

ВЪТРЕШЕН МИР
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КОЛЕДНО 
ПРИМИРИЕ

Това, което според мен най-силно би въз-
действало на аудиторията, не са кли-
ширани изказвания и високопарни речи, 
а примерите на исторически личости. 
Искам да докажа, че чистата вяра в до-
брото и човеколюбието не са просто 
отдавна забравени идеали. Личният 
пример винаги ще поддържа вярата в 
едно светло бъдеще. 

Реших да посветя картината си на не-
вероятна, но истинска случка от неот-
давнашната история. Действието се 
развива през 1914 г. по време на Първа-
та световна война, на Западния фронт. 
Вече почти година на този фронт ан-
гличани, французи и немци са изложени 
на постоянни боеве и кръвопролития. 
Ден след ден войната и смъртта при-
бират все повече млади и невинни мъже. 
Ежедневие, изпълнено с постоянен ужас 
и страх. 

Вечерта на 24 декември 1914 г. не при-
лича на никоя друга до този момент. 
Постоянните гърмежи на артилерията 
млъкват. Не се чува нито един изстрел. 
От немските окопи започва да се носи 
мелодия, която впоследствие е разпоз-

ната от англичаните и французите. 
Песента „Holy night“. Враждуващите 
страни в една на една безмилостна вой-
на запяват заедно. След края на песента 
вместо куршуми се разменят пожелания 
за весела Коледа. 

На следващата сутрин се случва нещо, 
което ще остане завинаги в истори-
ята. От немските окопи започват да 
излизат десетки войници. Първоначално 
действията са взети за атака, но скоро 
се вижда, че германците са с вдигнати 
ръце и прибрани оръжия. Посрещнати са 
от група англичани в ничията земя. След 
като се срещат, тези мъже в различни 
униформи се здрависват, запознават се 
и се поздравяват за празника. Примерът 
им е последван от стотици други. Ско-
ро цялото унищожено от снарядите 
поле е осеяно с войници. Всички те, ма-
кар и за миг, са забравили войната. Раз-
хождат се, говорят си и се радват на 
красотата на деня. 
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Трите фигури на преден план от ляво на-
дясно са английски офицер, френски вой-
ник и немски офицер. Обстановката е 
приятелска, но само французинът е взел 
оръжието си. Което образно предста-
вя действителната ситуация – преду-
бежденията на французите и фактът, 
че войната се води на тяхна терито-
рия. Този пример може да се тълкува и 
като препратка към нашето ежедне-
вие, в което обикновено се стремим да 
постигнем нещо добро, въпреки онези, 
които не го желаят искрено.

Галя Георгиева, 12 Б клас

Всемирното бяло братство се самооп-
ределя като езотерично християнско 
течение. Всъщност то се основава на 
богомилството – според Петър Дънов 
последователите на Бялото братство 
са богомилите, върнали се, за да бъдат 
отново ученици и за да поведат бъл-
гарския народ. Петър Дънов се стреми 
да обнови и модернизира човешката 
духовност, претълкувайки традицион-
ните християнски модели в съчетание 
с източни идеи. Пример за това е и раз-
бирането, че чрез вътрешния мир се по-
стига глобален мир. Промяната в човека 
води до промяна в света чрез изгражда-

не на нов тип общество, базирано на 
идеята за братство между хората. 

Заключение
Всяка от тези религии и философии ни 
дава духовни и практически насоки как 
да се справим със страданието, с житей-
ските ситуации и да постигнем вътре-
шен мир. В общество на крайностите 
е трудно да не изпаднеш в крайности в 
личния си живот. Духовният човек е в 
мир със себе си и със света. Той го прие-
ма такъв, какъвто е – не се старае да го 
промени, колкото да просвети себе си, 
за да може чрез своето възвишение да 
достигне до външен мир.

Лора Трифонова, 11 В клас

Галя Георгиева, 12 Б клас

Темата за мира и разбирателство-
то като алтернатива на войната и 
омразата е винаги актуална и трябва 
да бъде водеща за всеки един от нас, 
защото всички сме част от обще-
ството и имаме своята роля в него.

Мирът иде от Бога! Най-
великото нещо в душата 

на ученика, това е 
неговият мир. Мирът е 

благословен! 
–

Петър Дънов
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МИРЪТ И ЗАЩО 
ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА 
ХОДЯТ НА ВОЙНА
Мирът е много често срещан в историята, 
а и не само в нея. Мирът е висша форма на 
спокойствие, тишина. Може и да бъде свързан 
с разбирателството, с липсата на раздори. 
Също така се определя като липса на война 
и сражения. Поради тази причина всички войни 
,,приключват“ с мирни договори.

Мирните договори, само и единствено 
в писмена форма, предотвратяват не-
забавно военните действия и чрез тях 
се постигат споразумения между държа-
вите, които участват във война.  Ми-
рът е много ключова дума за история-
та. С него приключват много значими 
събития. Например Първата световна 
война (1914-1918 г.) с Версайския мирен до-
говор през 1918 г., който слага край на 
военните действия и след който са из-
теглени всички военни сили, всички вой-
ници и обикновени хора, участващи във 
войната. Прекратява се този трагичен 
период, в който загиват около 2,5 мили-
она души, хора със семейства и близки. 
Хора, които са били с грешна или иде-
ализирана представа за войната. Хора, 
които са били напълно сигурни, че всичко 
ще приключи за месец-два и ще се завър-
нат като най-великите герои вкъщи при 
семействата си. Хора, сигурни, че ще се 
постигне мир и разбирателство, всичко 
ще бъде наред и всичко ще протече спо-
ред техните очаквания. 

Това ни навежда на въпроса защо изоб-
що са тръгнали на война. Защо са били 
толкова заблудени за войната и нейна-
та грозна и трагична същност? Защото 
имат различни представи и за войната, 
и за собствените си възможности.

Много от обикновените хора тръгват 
на война, за да се докажат пред други-
те. Ако са били недооценявани преди или 
пък никога не са били забелязани, това да 
бъдат национални герои в една война е 
повод за възхвала. Победата ще покаже 

храбростта и издръжливостта на тези 
хора. Ще обърне представите на дру-
гите хора за тях. Ще им донесе слава и 
уважение. Това обаче съвсем не е така 
и изобщо не покрива техните очаква-
ния. Всички хора си мислят, че повечето 
неща, когато се гледат отстрани, са 
много лесно постижими, с всичко могат 
да се справят, за да впечатлят някого. 
Затова те тръгват подготвени или не-
подготвени напред към величието и по-
бедата, а накрая истинската, жестока 
страна на война разрушава всичко пред 
очите им… От друга страна пък стои 

доказателството пред самия себе си. 
Колко са смели, горди и как отиват на 
война, редом с храбрите войници, кои-
то са тренирали и са се подготвяли цял 
живот. Може да имат ниска самооценка 
и единият от начините да се докажат 
на себе си, е да бъдат силни и да напра-
вят нещо извън своите възможности. 

Друга причина е бягството. Колко 
странно звучи, нали? За да избягаш от 
нещо, да отидеш на война. Интересно 
място, на което да отидеш и да се изба-
виш от проблемите. Трите начина да се 
справиш с нещо са да бягаш (run), да зам-
ръзнеш (freeze) или да се бориш (fight), 
а много хора бягат, защото си мислят, 
че е по-лесно. Бягството от нещо лично, 
с което си мислят, че не могат да се 
справят. Бягството от отговорности-
те, които със сигурност трябва да се 
поемат. Войната и сраженията са „не-
вероятни развлечения“, в които ще бъ-
дат вглъбени и няма да мислят за нищо 
друго освен да служат на държавата и 
да оцелеят.

Някои хора много страдат или са ядоса-
ни и са пълни с енергия, която трябва 
да напусне тялото им. Не всички хора 
имат мирни отношения с другите или 
пък със себе си. Много хора са ярост-
ни, пълни със злоба и агресия. Суровата 
война, жестоките сражения, непрестан-
ната омраза са нечовешки. Тази ярост 
много лесно може да се отстрани или да 
се удвои, като се отиде на война, като 
човек се озлоби и започне да наранява 
другите, изразявайки своите негативни 
емоции. Това е една много тежка и лоша 
причина за водене на война, която, за съ-
жаление, сме виждали неведнъж. 

Войната не е средство за изразяване на 
емоции и проекции на вътрешни ком-
плекси. Войната изобщо не трябва да 
се състои и не трябва да бъде решение 
на проблеми. Войната не е средство за 
справедливост и разправа. Много и раз-
лични са причините, поради които обик-
новените хора ходят на война. Всички 
хора, свързани с войни, трябва да по-
стигнат вътрешен мир и да си дадат 
сметка, че не всичко се постига със сила 
и могъщество над другите.

Валерия Чавдарова, 9 Г клас

Текстът е публикуван с минимални 
редакторски намеси.
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Андреа Халачева, 8 А клас
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МОДАТА И ВОЙНАТА

Винаги е била бързо развиваща се и лесно 
нагаждаща се към всичко случващо се в 
световен мащаб. Тенденциите и визии-
те, които се променят през различните 
десетилетия на XX и XXI век, са тясно 
свързани с икономическото, политиче-
ското и социалното положение на све-
та. Модата често е форма на протест, 
призив за промяна, манифест. 

Нерядко модните тенденции са пред-
вестник на събития или показват по-
следиците от такива.  Силен пример за 
това би могъл да бъде промяната на мо-
дата по време на и след войната. Обик-
новено промените, които се наблюда-
ват в модните решения по време на 
война, са повлияни от практическата 
необходимост, от икономически про-
блеми и други последици в обществото. 
Споменавайки войната, трябва да бъде 
отбелязано, че тя може да се води на 
различни фронтове. Как например Пър-
вата световна война се отразява на об-
лика на модата? 

Една от големите промени, свързани с 
Първата световна война, е ролята на 
жената в обществото. Докато масово 
мъжете са на фронта, жените са при-
нудени да започнат да работят, и то в 
различни сфери, много от които до онзи 
момент се смятани само и единствено 
за приоритет на мъжете. Това, разбира 
се, носи промяна и в начина, по който 
жените възприемат себе си, а и в пред-
ставите на обществото за тяхната 
роля и място. Както Мариела Гемише-
ва споделя в книгата си „Време и стил“, 
„Първата световна война легитимира 
труда на жените като обществен и 
патриотичен дълг, като ангажимент 
с ясна социална стойност“. Модата и 
дрехите се променят на същата база. 
Марките, които произвеждат облекла, 
трябва да насочат производството и 
ресурса си към армията и военното об-
лекло. Неизбежно е влиянието на воен-
ната униформа – то не може да остане 
незабелязано и в модните тенденции, и 
в ежедневното облекло. Дрехата, която 
навлиза в дамския гардероб и утвържда-
ва мястото си там по това време, е 
панталонът. За кратък период от вре-
ме от неприемлива за жената дреха, из-
разяваща вулгарност, панталонът влиза 

в ролята на ежедневна дреха, носена 
от всяка жена в тези години. Естест-
вено, главният фактор за това е функ-
ционалността на тази дреха. Жените, 
поели „мъжките“ професии, няма как да 
работят, носейки обемни рокли и кор-
сети. А дизайнерът, който изкарва пан-
талона извън функцията му на работна 
дреха, е Коко Шанел. Тя е отговорна за 
въвеждането на панталона и свободно-
то му носене по различни поводи, както 
и за ползването на материи, които до 
онзи момент са били характерни само 
за мъжкото облекло. Другите промени 
в модата и възприемането им в тези 
години отново са наложени от военни-
те условия, в които се намират държа-
вите, определящи световните модни 
тенденции. Тъмните цветове навлизат 
изцяло през този период, и то неслучай-
но. Една от последиците от войната е 
траурът, който променя тенденциите 
в цветово отношение. Дължината на 
облеклото се скъсяват заради военните 
ограничения и липсата на ресурси. Обув-
ките с връзки също навлизат под влия-
нието на военните обувки и тяхната 
практичност. През периода светските 
събития са рядкост, почти няма съби-
тия, които да изискват официално об-
лекло, дори голяма част от театрите 
отменят изискването на такова.

Естествено, макар и приключила, вой-
ната има своите последици. Те са от 
различно естество – животът няма 
как да се върне към това, което е бил 
преди нея. Променят се прекалено мно-
го неща, свързани с икономическото и 
социалното състояние на държавите и 
хората. След Първата световна война 
спада производството, наблюдават се 
масова безработица, разместване на 

Модата е несравним метод за предаване 
на информация, идеи и позиции. Тя е в ролята 
на достъпно изкуство, което влиза 
в ежедневието на хората, но и на силно 
средство, чрез което се отстоява мнение 
и се изразява гледна точка.

Източник: cnn.com

Източник: reseau-canope.fr
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класите в обществото, нови политиче-
ски настроения и т.н. Всичко това влияе 
на живота, изкуството и, разбира се, на 
модата. 20-те години на XX в. са стра-
нен период, в който хората се опитват 
да забравят войната, осъзнавайки, че 
вероятно са на прага на втора. Тези пси-
хологически нагласи диктуват определен 
начин на живот и конкретни тенденции 
в облеклото. Това е т.нар. „синдром Ве-
ликият Гетсби“. Това е време, в което 
хората опитват да живеят живота 
си „на макс“. Търсят светски събития, 
грандиозни партита, обсипани с богати 
трапези, много веселба, музика и танци. 
Тези известни партита са и сцена на но-
вите модни тенденции. Ролята на же-
ната се променя по време на войната 
по необходимост, а през 20-те години 
жените затвърждават позицията си със 
свободната воля и увереността, които 
са придобили. Стереотипът за красота 
се променя, съвсем логично можем да 
търсим причината в следвоенната кри-
за. Например през 20-те години на почит 
била слабата, издължена фигура – тесен 
ханш, много малък бюст, слаби и дълги 
крака, къси коси. Този нов силует проме-
ня и визията на облеклото. Дължината 
на роклите стига до коляното, талията 
пада до ханша. Прав силует, свободни и 
удобни за танцуване дрехи, придружени 
от чорапогащници с вертикален шев по 
прасеца. Дълги, перлени колиета, ленти 

за коси, тежък грим, тъмночервени уст-
ни. Това е визията на 20-те години на 
ХХ век.

Според много от днешните източни-
ци, наблюдаващи тенденциите в мода-
та, предстои промяна, която ще бъде 
следствие на COVID-19. Литературата и 
модните критици твърдят, че промя-
ната е започнала, и чертаят паралели 
между модните тенденции, наложени 
след Втората световна война, и тези, 
които ще се наложат след периода на 
пандемия. „Новият облик“ на Диор на-
пример е следствие от следвоенния пе-
риод, а дизайнерите и потребителите 
през 40-те години стават креативни с 
малкото ресурси, с които разполагат.

Приликите с днешното време са неве-
роятни – в резултат на пандемията 
COVID-19 модните тенденции наистина 
се променят. Рециклирането и борбата 
със замърсяването стават все по-попу-
лярни сред потребителите и дикту-
ват новия облик на модата. Основният 
тренд, който модата налага в момен-
та, повлиян от епидемията, е комфор-
тът. Той е следствие на онлайн живота, 
който беше наложен през последните 
години. Домашното облекло се превърна 
в предпочитано и прие облика на „офи-
циално“. Пример за това са модните 
спортни сетове или къси клинове, комби-
нирани с оувърсайзд суитшърти. Освен 
това хората копнеят за уютни, топли 
и пухкави материи – плетива, кадифе, 
плюш. Потребителите в Европа и САЩ 
търсят минималистични, романтични 
визии в светли и пастелни цветове, кои-
то са знак за търсено спокойствие, но и 
за пролетта и продължаващия въпреки 

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ:
Интересен тренд се наблюдава 
в началото на 20-те години в 
по-бедните американски градове. 
Жените по това време били 
отговорни за хляба и печивата 
в дома си и употребявали 
големи количества брашно. 
Често чувалите, в които то се 
съхранявало, били от хубав плат, 
обагрен в логото на фирмата. 
Жените ги ползвали, за да си 
ушият от тях нови рокли. В даден 
момент компаниите забелязали 
това и започнали да опаковат 
брашното в чували от по-
качествен памук с различни десени 
и декорации. Това, естествено, 
била маркетингова стратегия, но 
изключително успешна.

обстоятелствата живот. Също толко-
ва модерни през 2020 г., а и в следващи-
те прогнози, са земните тонове, които 
говорят за обръщане към природата. 
Естественото продължение на това са 
ярките цветове, като жълто и оранже-
во, които носят настроение и изявяват 
присъствие. Предстои тепърва промя-
на в модата, повлияна от събитията в 
последните 2-3 години, тя е неизбежна и 
очаквана, защото е показателна за про-
мяната в обществото.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Гемишева, М. Време и стил. София, 2015.
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Europe“, които насочват вниманието 
към общественото пространство в 
градска среда бяха използвани за анке-
та сред нашите ученици.1

• Какви са видимите и невидимите 
граници между хората в града, в кой-
то живеете?
Много от анкетираните посочват 
като „видими“ границите в социал-
но-икономическо отношение, поколен-
ческите/възрастовите граници, ет-
ническите различия – между българи и 
роми например, образователния ценз – 
образовани и необразовани, културните 
и религиозните различия. По-трудно е 
улавянето на „невидимите“ граници – 
тук попадат моралните и граждански-
те проблеми, поведението, интересът 
към изкуството. Като причина за „неви-
димите“ граници се изтъкват липсата 
на толерантност и пренебрежението 
към другия, дискриминацията, омраза-
та, егоизмът, алчността. Ето и някои 
гледни точки:

— Много от хората са затворени, а има 
и теми за разговор, които се считат за 
табу. Съответно хората не споделят 
чувствата и мислите си.

— „Морските“ деца са много по-отговор-
ни и им се има повече доверие. По-силни са 
и по-отворени към света.

— В София, известна още като Hate City 
сред българските тийнейджъри, има се-
риозно усещане за противопоставяне 
между старото консервативно мислене 
и новото модерно схващане за столичния 
живот и това какво „трябва“ и какво „не 
трябва“ да се върши.

• Къде има паметник на мира в града, 
в който живеете?
Някои от анкетираните отговарят, 
че не могат да се досетят за такъв па-
метник. Повечето посочват монумен-
та „Камбаните“:

— На няколко километра от центъра на 
София, в подножието на Витоша, е мо-
нументът „Камбаните“, който преди се 
е казвал „Знаме на мира“.

— Монументът се намира в землището 
на с. Бистрица, непосредствено до Южна-
та дъга на околовръстния път в София. 

— Парк „Камбаните“ (в покрайнините на 
града), НДК (в центъра на града), Интер 
Експо Център (в покрайнините на града 
– това не е точно паметник, но ако ня-
махме мирни отношения, нямаше да има 
и световни изложения).

— Сещам се за мемориалът, изграден по 
идеята на Людмила Живкова за Между-
народната асамблея „Знаме на мира“. 
Реализира се с участието на деца от 79 
държави, а инициативата намира изклю-
чително положителен отзвук в цял свят.

• Как бихте изобразили мира?
Трябва да се отбележи, че въпросът за 
изобразяването на мира се превръща 
във въпрос за същността на мира:

— Според мен част от мира е това щас-
тието да е достатъчно, а чрез изкуство-
то да стане даже заразно.

— Основните символи са белият гълъб, 
маслиновото клонче.

— Представям си го като баланс между 
хора, животни, въздух, вода и почва. 

— Представям си бурното, ветровито 
море, което издухва всичко лошо от хо-
рата.

— В моите очи най-добрият символ на 
мира са цветята. Те са красиви, крехки 
и съвършени, винаги излъчващи вътрешен 
мир. Никога не пораждат конфликти, те 
са вглъбени в собственото си съществу-
ване, сякаш са в състояние на медитация.
Свят, в който хората се чувстват сво-
бодни, спокойни, без предубеждения едни 
към други и защитени/в безопасност.

— За мен най-точно изобразява мира зна-
кът Ин и Ян. Аз го свързвам не с вечната 
битка между доброто и злото, а с хармо-
нията и приемането. (...) Мирът е преди 
всичко вътрешно състояние – хората да 
приемат, без да осъждат или да се гне-
вят. (...) Според мен първоизточникът 
на войната е у самия човек и когато не 
може да се справи със самия себе си, я пре-
нася във външния/реалния свят.

— Ако нямаме мир и хармония, постига-
нето на културен растеж, икономическа 
стабилност и свобода ще бъде невъзмож-
но. Не съществува само един мир, за кой-
то да се грижим. Преди да си поставим 
за цел да постигнем мира по целия свят, 
за нас е жизнено важно да сме постигнали 
вътрешен мир.

— Мирът е начин да живеем заедно, така 
че всички членове на обществото да мо-
гат да се възползват от своите човешки 
права. Колкото повече обществото на-
сърчава и защитава човешките права, 
толкова по-голям е шансът за обуздаване 
на насилието и разрешаване на конфли-
ктите по мирен начин. Ненасилието (ми-
рът) е висш закон на живота.

• Кои места знаете, където могат да 
се провеждат или вече се провеждат 
междукултурни диалози?
Според анкетираните местата за осъ-

21 СЕПТЕМВРИ – 
СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА
Участието на НГПИ „Св. Лука” по програмата „Еразъм+“ е на 
тема „Одисея на мира“. Тя поставя акцент върху разбирането 
на мира като активен процес. Партньор в дейностите по 
темата е проектът „Discover Peace in Europe“ („Открийте 
мира в Европа“), проект на Европейския съюз, който има за 
цел да се насърчи разбирането и изследването на процесите 
за мир – да се проучат паметници, сгради и места, които 
разкриват истории за хора, ангажирани с правата на човека, 
мира и демокрацията, и дейности, които са се случили или се 
случват – обикновено непознати за повечето от нас. 
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ществяване на културни диалози са 
НДК, Софийската градска художествена 
галерия, Софийският университет, учи-
лищата, културните центрове, езико-
вите центрове, посолствата, кината, 
галериите, музеите, международните 
фолклорнни фестивали, събитията, ор-
ганизирани от Европейския съюз, Олим-
пийските игри и др.

• Какво мислите за мира? Какви са асо-
циациите Ви, свързани с понятието?

— Мирът е абстрактно понятие, но за 
мен той е свързан с чувството за уют 
и любов, с възможността за развитие и 
подкрепа. Мирът е липса на причина за 
болка, срам и потиснатост.

— Мисля си за място на морето – Арапя, 
представям си вятъра и чистия въздух, 
чувам как вълните се удрят в скалите. 
Представям си делфините, с които често 
прекарвам време в морето. Виждам пясък 
– виждам свобода и щастие.

— Идеал, към който всеки трябва да се 
стреми. Независимо от смисъла, който 
влагаме в думата „мир“ – индивидуален 
или обществен.

— Мирът – както личният, така и об-
щественият – е много труден за пости-
гане. Той е висша ценност, към която все-
ки – надявам се – се стреми. С подобен 
приоритет можем да ограничим конфли-
ктите и да постигнем хармония.

— Ключът към мира е начинът, по кой-
то мислим. А начинът, по който голяма 
част от хората мислят, е егоистичен. 
Искаме власт, пари, земи и забравяме за 

истински важните неща. „Мир“ означава 
да прощаваш, да обичаш, да правиш до-
бро, защото всеки знае, че ако направиш 
добро, ще ти се върне добро.

— Мисля, че мирът е въпрос на уважение, 
съпричастност, разбиране и взаимопо-
мощ. Това е нещо, което сравнително 
лесно може да бъде възпитано у младото 
поколение. Въпрос на личен пример е... 

— Това означава да приемем, че човек е 
едновременно велик и порочен, разумен и 
ирационален, егоистичен и безкористен. 
„Мир“ означава да приемем цялостно 
себе си и да работим за собственото си 
усъвършенстване.

— Мирът и любовта вървят ръка за ръка. 
Ако имаш любов в себе си и към себе си, ти 
ще имаш любов и към другите и за други-
те. Изворът пуска ли от един и същ от-
вор сладка вода и горчива? Може ли човек 
с любов в сърцето да проявява насилие? 
Мирът е възможен само и единствено ако 
в нас съществува не само понятието, но 
и чувството на любов.

• Изграждане на мостове за мир – как-
во означава това за Вас?

— Печелене на доверие и уважение към дру-
гия за постигане на крайната цел.

— Съгласието на две страни да преглът-
нат увереността и самочувствието си и 
да протегнат ръка една към друга.

— Изграждане и поддържане на диплома-
тически отношения между отделни дър-
жави или световни корпорации.

— Според мен това означава да градим 
връзки помежду си чрез вършене на добри-
ни. Означава и изграждане на международ-
ни връзки, повече познание за собствена-
та и за чуждата култура.

— За мен това са компромисите, които 
понякога се налага да направя с цел пости-
гане на разбирателство между двете 
страни.

— Това е връзката между хората и тяхно-
то обединение в името на нещо по-добро.
Превъзмогване на културните различия, 
активна поддръжка на мирните отноше-
ния. За да се създаде и поддържа мирът, 
се налага да се полагат усилия да бъде раз-
бран другият.

— Изграждането на силни, дълбоки човеш-
ки взаимоотношения е първата стъпка 
към мира. Идеята за единство е добра на 
теория, но според мен е нереалистична. 
Постижимо е обаче да се признаят раз-
личията, за да може всеки да се чувства 
приет въпреки тях. Съответно поддър-
жането на стабилни връзки и обичта към 
непознатия са фундаментално начало.

Скулптурата „Ненасилие“ на шведския артист Карл Фредрик Ройтерсвард. Източник: publichealthpost.org

Сканирайте и 
научете повече за 

проекта „DISCOVER 
PEACE IN EUROPE“

1Анкетата е анонимна и е проведена сред 
ученици от 10. и 11. клас. От раздадените 25 
анкети са попълнени 11. Отговорите на някои 
от въпросите са обобщени, частично цитира-
ни или изцяло посочени. Някои от въпросите 
в анкетата не са получили отговор от анке-
тираните.
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СОФИЯ, МОЯ ЛЮБОВ

През юни 2021 г. стартира проект „Со-
фия, моя любов“, организиран от Съюза 
на българските филмови дейци и финан-
сиран от Столичната община. Ученици 
от 10 гимназии, включително от НГПИ 
„Св. Лука“, бяха поканени да създадат 
свой 6-минутен филм, посветен на сто-
лицата, който заедно с кратките филм-
чета на другите екипи да оформи филма 
омнибус „София, моя любов“ с продължи-
телност 60 мин. Филмът беше прожек-
тиран в Дома на киното.

Александра Боянова от 11Б, Лора Трифо-
нова от 11В и Зорница Григорова от 12А 
клас в продължение на 6 месеца активно 
участваха в кинопроцеса с помощта на 
ментора Димитър Сарджев – препода-
вател в НАТФИЗ и режисьор. Проектът 
бе създаден с цел българските ученици, 
желаещи да се занимават с кино, да 
имат възможността да се докоснат до 
професията и да контактуват с препо-
даватели от НАТФИЗ. Ето какво споде-
лиха момичетата пред Моника Манова 
от 12А клас:

Как Ви хрумна идеята за филма?
Аля: Вдъхновение бяха стари късометраж-
ни филми на Кшищов Кешловски, но идея-
та за обувки се появи спонтанно и беше 
общо творение.

Зори: След доста дълъг процес на мислене, 
brainstorming и срещи преминахме през 
множество идеи и най-накрая стигнахме 
до темата за обувките. Честно казано, 
не мога с точност да си спомня чия бе 
първоначалната идея, но със сигурност 

всички я развихме, докато се получи го-
тов за заснемане проект. На мен лично 
винаги ми е било интересно да наблюда-
вам обувките на хората, в метрото мно-
го често играя на тази игра и тъй като в 
момента лицата са ни скрити зад маски, 
се опитвам да анализирам човека само 
и единствено по обувките, които носи. 
Дали са мръсни или чисти, скъпи, скъсани, 
със сменени връзки. Изключително любо-
питно е как може да разбереш толкова за 
човека само от обувките. 

Лора: Процесът на оформяне на идеята 
за филм е дълъг, защото не се състои от 
един внезапен момент на просветление, 
а от вдъхновение от много източници. 
Например бяхме насочени от нашия мен-
тор да изгледаме стари документални 
филми на полския режисьор Кешловски, да 
помислим как можем да направим порт-
рет на града чрез някакъв негов елемент. 
Така се спряхме на обувките и анкетата. 
Останалото са подробности.

Какво представлява филмът?
Аля: Ежедневието на София, събрано в 6 
минути.

Зори: Нашият късометражен филм е част 
от поредица от 10 различни погледа вър-
ху нашият прекрасен град София, като 
целият проект е с името „София, моя лю-
бов“. Едно обяснение в любов, ако мога да 
съм по-точна.

Лора: Макар във филма омнибус да участ-
ваха и игрални филми, нашият остана с 
документален характер. Но това всъщ-
ност не е точна характеристика на 
творбата ни. Както се изразява нашата 
режисьорка Зорница, филмът представля-
ва аудио-визуално произведение, посвете-
но на притесненията, маршрутите, на-
гласите и обувките на софиянци. Градът 
не спира да ходи, да се движи, да пулсира. 
Нашата цел беше да проследим „вървежа“ 
на града – и буквално, и в личен, и в ко-
лективен план. Чрез него ние изрисувахме 
картина на шарените личности, които 
обитават този град.

Как Ви се стори екипът? Как се форми-
ра?
Аля: Екипът беше невероятен. Бяхме мно-
го сплотени, виждахме се почти всяка сед-
мица. Споделяхме всичко – идеи, критика, 
храна.

Зори: Екипът ни е сборен. НГПИ и 9. ФЕГ. 
Изключително съм благодарна и наис-
тина обикнах хората, с които работих 
през последните 6 месеца. Много добре се 
сработихме, всеки изпълняваше ролята 
си прекрасно и си помагахме във всичко. 
Срещали сме се даже извънредно, работи-
ли сме до късно, мръзнали сме, припадали 
сме от горещина. Тези преживявания ще 
останат един много топъл спомен. Оби-
чам си ги.

Лора: Екипът ни е страхотен. Сформи-
рахме се съвсем случайно поради нещаст-
ното обстоятелство, че почти всички, 
които смятаха да участват и от Френс-
ката, и от нашето училище в проекта, се 
отказаха. Макар и да трябваше да бъдем 
разпределени по роли, действително ни-
кой, освен Александра и Зорница, нямаха 
конкретна задача. Помагахме си взаимно 
и нямаше сблъсък на характери. Аз съм 
изключително благодарна, че в крайна 
сметка останаха хора, които наистина 
искат да участват.

Кое беше най-голямото предизвика-
телство в процеса на създаване? 
Аля: Дали ще се справя с техниката. При-
теснявах се как ще изглежда филмът на 
големия екран. 

Зори: Тъй като това ми е първият проект, 
в който изпълнявам ролята на режисьор 
(макар и с изключителната подкрепа на 
всички), доста се притеснявах за собст-
веното си представяне. Предизвикател-

Филмът омнибус „София, моя любов“ – 10 екипа,
10 различни обяснения в любов към българската 
столица
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ство за мен беше и това да се науча да 
приемам критика и чуждо мнение, също 
да преглътна някои мои желания, свързани 
с проекта, и да приема, че това е работа 
в екип и всички трябва да работим като 
добре смазана машина. Благодарна съм за 
възможността да се науча на тези неща.

Лора: Определено техническите проблеми 
поставиха не само нас, но и менторския 
екип пред големи затруднения. Действи-
телно най-големите проблеми се въртяха 
около звука – и по време на снимки, и в пост-
продукцията. Всички се видяхме в чудо.

В бъдеще искате ли да се занимавате 
с кино? 
Аля: Разбира се. Киното винаги ще е част 
от живота ми. 

Зори: Намирам създаването на един филм 
за магия, една прекрасна магия, от която 
искам да съм част в бъдеще. Да, поста-
вила съм си за цел да работя в тази ин-
дустрия.

Лора: Напълно е възможно да тръгна в 
тази посока, вероятно към анимация или 
постпродукция, но съм наясно, че другите 
кинозвена не ми подхождат толкова. Ос-
вен това се изисква богата филмова кул-
тура и жив интерес към киното, което 
донякъде липсва у мен. Определено обаче 
харесвам да се занимавам с това и ако 
ми се отвори възможност да участвам и 
в други проекти, с радост бих се включи-
ла. Ако в бъдеще попадна в такава среда, 
също бих била доволна.

Къометражното или пълнометражно-
то кино Ви влече повече? Кой от лю-
бимите си филми може да посочите 
като вдъхновение за този проект? 
Аля: Мислила съм по този въпрос, но ми е 
трудно да избера. 

Зори: Не мога да кажа кое повече ме влече. 
А филмът, повлиял ми най-много и проме-
нил виждането ми за киното, е „Things I 
like, things I don’t like” на Жан-Пиер Жьо-
не – винаги, когато имам нужда от кре-
ативност, си го пускам, за да се заредя. 
За проекта ни за обувките на София на-
шият ментор Димитър Сарджев ни показа 
няколко филма на Кешловски, от които 
„Railway station”, „Talking heads” – те ни 

повлияха много за стилистиката и посо-
ката на филма.

Лора: Двете не се изключват взаимно и 
изключително зависи от историята, коя-
то искаш да представиш. С късометра-
жното кино придобиваш опит в т.нар. 
storytelling. То представя възможности-
те ти да кажеш много с малко. С късо-
метражни филми се занимават най-вече 
начинаещи. За вдъхновение използвахме 
старите документалки на Кешловски – 
„Railway station”, „Talking heads”.

Каква е връзката между филма и „кар-
тината“ София? 
Аля: Филмът е „картината” на София.

Зори: Филмът, както споменах по-горе, е 
София от една по-различна гледна точка. 
Чрез проведената анкета, която звучи 
като фон, ние всъщност показваме све-
товете на тези обувки.

Лора: Филмът е огледало на нашата Со-
фия. Нищо в картините, които сме засне-
ли, не е инсценирано или манипулирано. 
Анкетирани са над 60 души, за да дос-
тигнем до мъдростта в техните думи. 
Всичко е автентично софийско, защото и 
аудиото, и картината идват от хората, 
живеещи тук. Това са техните обувки, 
лица, нагласи, ежедневие, надежди и разо-
чарования. Просто съзерцание на света 
такъв, какъвто го виждаме всеки ден.

Как бихте описали филма в 3 думи? 
Аля: София, хора, обувки.

Зори: Обувки, крака, гълъби.

Лора: Портрет, наблюдение, гласност.

Бихте ли искали да творите в чужбина? 
Аля: Предпочитам да остана тук. Сцена-
та е по-малка, но и по-позната. 

Зори: Ако ми се отдаде възможност да пъ-
тувам и да творя някъде по света, няма 
да откажа.

Лора: Независимо дали харесваме глоба-
лизацията, тя е факт и на този етап 
– необратим процес. Тя не трябва да се 
третира като проблем – тя ни дава въз-
можности да обогатим своята култура, 
да изстреляме нашето творчество извън 
пределите на държавата, да сме в посто-
янен обмен с тенденциите в изкуство-
то. Както ни каза сценаристът Симеон 
Венциславов, доброто кино разглежда об-
щочовешки теми в локален (или конкре-
тен) контекст. Освен това обикновено 
в големите продукции участват хора от 
всякакви националности. С други думи, 
филмите никога не са само американски 
или български, защото никой нямаше да 
ги разбира. Дали ще твориш в чужбина, 
или в България, няма значение, доброто 
кино си е добро кино. И двете ти дават 

възможност за развитие и популярност.

Какво си пожелавате занапред? 
Аля: Повече кино!

Зори: Да имам възможността да направя 
свой собствен филм, също и да се запоз-
навам с все така прекрасни и интересни 
хора.

Лора: Най-вече успех – творчески и карие-
рен. И повече смелост и воля. На моите 
съекипници пожелавам също много успе-
хи и развитие, защото са изключителни 
и ще се радвам да видя тяхното бъдещо 
творчество!

Изображения: личен архив
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• Традиционна есенна изложба „Пейзаж“ 
в галерията на НГПИ „Св. Лука“ с твор-
би от Производствената практика на 
учениците от 12. клас, септември - де-
кември 2020 г.

• Шесто издание на Лятната академия 
по изобразително изкуство „Давам ти 
дъгата за наследство“ – Перник, съв-
местна инициатива на Народно чита-
лище „Нови хоризонти – 2009“, НГПИ 
„Св. Лука“ и НУИИ „И. Петров“, финан-
сирано по програма на Министерство-
то на културата и с финансово участие 
на училищата. Творбите на участници-
те са представени с изложба в община 
Перник. Участници от НГПИ „Свети 
Лука“: 11. клас – Моника Манова, Калина 
Иванова, Жана Соколова, Амалия Мочи, 
Галя Георгиева, Анджела Тенева, Борис 
Пращилски, Рим Рамадан, Ивана Стоя-
нова, Виктория Иванова, Ния Иванова, 
Пламена Колевска; 10. клас – Кала Вилнер, 
Мария Василева, Дара Бъчварова, Дара 
Трайчева. Координатор: Ваклин Василев.

• Национален младежки конкурс за пла-
кат „Шофирай отговорно – дай път на 
живота!“, организиран от Ротари клуб 
– София, с професионалното съдействие 
на Международното триенале на сце-
ничния плакат, октомври 2020 г. Награ-
дени: Силвия Атанасова, 11. клас – тре-
та награда, Александра Ганчева, 11. клас 
– поощрителна награда.

• Журито на Националния младежки кон-
курс за изящни изкуства, приложни изку-
ства и дизайн – юли 2020 г., организиран 
от Министерството на културата, с 
домакин галерията на НГПИ „Св. Лука“ 
- София, присъди 21 награди на нашите 
ученици. 

• Осми международен конкурс за плакат, 
живопис и фотография, организиран от 
Художествената гимназия „Тадеуш Ма-
ковски“ в Лодз, Полша. В раздел „Плакат“ 
наградата на журито спечели Йоана Кар-
чева, а третата награда – Тереза Геор-
гиева, ученички от 12. клас с преподава-
тел Красимир Андреев. (В този раздел са 
участвали 23 училища с 229 плаката).

• Онлайн представяне на изложбата 
„Пейзаж“ от Производствената прак-
тика на учениците от 12. клас, септем-
ври 2020 г., на сайта на Българския кул-
турен институт във Варшава, Полша.

• Интердисциплинарен проект в Сто-
личната библиотека – „Интерактивно 

пространство за визуални изкуства“, ръ-
ководен от Станимир Божилов, с учас-
тие на НБУ, НХА, СУ „Климент Охрид-
ски“, НГПИ „Св. Лука“, НПГПФ, НУИИ „И. 
Петров“. Откриване на 11 май 2021 г. 
- Ден на светите равноапостоли Кирил 
и Методий и Ден на библиотекаря. Ко-
ординатор от НГПИ „Св. Лука“ е Диана 
Драйчева, а учениците Моника Манова, 
Калина Иванова, Кристина Маргарито-
ва, Ива Савова, Елица Велкова, Ивайло 
Асенов и Никол Петрова работиха с учи-
телите Искра Евтимова, Розина Васева, 
Боряна Велева, Десислава Врабчарска. 
Реализацията на панели с букви, стено-
писи, витраж и картини, представящи 
визуалните изкуства, е подкрепена от 
Националния фонд „Култура” и НБУ. 

• Награда за живопис в V международен 
литературен, рецитаторски и худо-
жествен конкурс в гр. Кащел Нови, Репу-
блика Хърватия, спечели Мария Атанасо-
ва от 9. клас. Участието е осъществено 
с помощта на Българо-хърватското кул-
турно-просветно дружество в София.

• На 10 октомври 2020 г. НГПИ „Св. Лука“ 
с партньорството на Фондация „Въпре-
ки“ участва в проект „Толерантността 
като култура“, финансиран по програма 
„Европа” на Столичната община. Божи-
дара Иванова, 10. клас, получи награда за 
впечатляващото си есе „Асоциативни 
мисли: за неравенството и толерант-
ността – от Конфуций до днес“. Учи-
лището участва и с изложба „Социален 
плакат“ и за високи постижения бяха 
наградени учениците Никол Петрова и 
Елина Павлова от 11. клас и Венцислав 
Нанов от 12. клас, специалност „Реклам-
на графика“.

• Участие в Проект „Подай ръка”, насо-
чен към развиване на творческото ми-
слене и разгръщане на способността за 

себеизразяване на подрастващите чрез 
приложно изкуство, община Подуене. Ко-
ординатор: Дина Добревска.

• Стипендианти в областта на изку-
ствата на Американската фондация за 
България за 2020 – 2021 г. са Божидара 
Проданова, 9. клас, Никол Петрова, 11. 
клас, и Йоана Карчева, 12. клас. 

• Учениците Габриела Христова, Ема 
Филипова, Йоана Христова и Виктор 
Гърбешков от 10. клас и Рим Рамадан, 
Ния Йорданова, Галя Георгиева и Теодора 
Станкова от 11. клас бяха наградени в 
конкурса за модна рисунка „Модата в ро-
маните на Димитър Димов“, май 2021 г.

• Елица Велкова от 11. клас представи са-
мостоятелна изложба живопис и рисунки  
в галерия „Тандра“, Банкя, юни 2021 г.

• Учениците от НГПИ „Св. Лука“ спече-
лиха 21 награди в Националния младежки 
конкурс за изящни изкуства, приложни из-
куства и дизайн, юли 2021 г., организиран 
от Министерството на културата. 

• Ученици от 10. клас с преподавател 
Десислава Денева представиха в галерия 
„Тандра“, Банкя, изложбата „С любов към 
рисуването. Нови хоризонти“, юли 2021 г. 

• Традиционната есенна изложба „Пей-
заж“ с творби от Производствената 
практика на учениците от 10. и 11. клас,  
юли 2020 г., беше открита в галерия „Св. 
Лука“, септември - декември 2021 г.

• На Третия национален ученически кон-
курс за училищата по изкуства към Ми-
нистерството на културата „Плакат 
– Костадин Отонов“, Пловдив, 2020 г., 
са наградени: Никол Петрова, 10. клас – 
второ място, Виктория Йорданова, 11. 
клас – трето място; с грамоти: Вен-
цислав Нанов, 11. клас, Никол Петрова, 
10. клас;  Дара Трайчева, 9. клас - поощ-
рителна награда. Преподаватели: Нико-
лай Попов, Красимир Андреев и Ралица 
Карапантева.

• SAFE onLINE 2021 - II. – втори твор-
чески конкурс от EURid EURid, регистъ-
рът, който управлява националните 
домейни от първо ниво .eu., за ориги-
нални визуални изображения по темите 
за киберсигурността и безопасността 
в интернет. Финалистите ще бъдат 
представени с изложба в центъра на 
Прага, предстоят изложби в други два 
европейски града. Олга Кугуенко от 10. 

Калина Иванова, 12 А клас
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клас се класира на финала и ще участва 
в изложбата.

• През октомври 2021 г. в галерията на 
училището бе открита изложба с теа-
тралните плакати на участниците в 
проекта „Плакатът остава” от НГПИ 
„Св. Лука“ – София, НХГ „Д. Добрович“ 
– Сливен, НГПИД „Акад. Д. Узунов“ – Ка-
занлък и НХГ „Ц. Лавренов“ – Пловдив. 
Участници от нашето училище са Сил-
вия Атанасова, Никол Петрова и Елина 
Павлова от 12. клас с водещ преподава-
тел Николай Попов.

• През юни 2021 г. стартира проект 
„София, моя любов“, организиран от 
Съюза на българските филмови дейци и 
финансиран от Столичната община. В 
екип с ученици от Френската езикова 
гимназия Александра Боянова и Лора Три-
фонова от 11. клас и Зорница Григорова 
от 12. клас в продължение на 6 месеца 
участваха в кинопроцеса с помощта на 
ментора Димитър Сарджев – режисьор 
и преподавател в НАТФИЗ.

• От 4 до 7 октомври 2021 г. в НГПИ 
„Св. Лука“ гостуваха ученици от Гим-
назията по изкуство и дизайн в Бърно, 
Чехия, по международния проект „Към 
Света!” („Do Světa!“). Нашето училище 
е партньор по дейностите в проекта, 
започнал още през 2019 г. и отлаган мно-
гократно заради пандемичната обста-
новка. Проектът обхваща обмен на 
опит и среща между ученици от сродни 

специалности в областта на приложни-
те изкуства. Гостите участваха в уър-
кшопи по специалностите „Моден ди-
зайн“, „Художествена тъкан“, „Детски 
играчки“ и „Силикатен дизайн“.

• На Четвърти национален ученически 
конкурс за училищата по изкуства към 
Министерството на културата „Пла-
кат – Костадин Отонов“, 2021 г., Пло-
вдив, Лора Трифонова, 11. клас, получи 
наградата на община Пловдив (препо-
давател Николай Попов), а Виктория Ге-
оргиева от 10. клас получи наградата на 
Националната художествена гимназия 
„Цанко Лавренов” в Пловдив (преподава-
тел Ралица Карапантева).

• Победителите в Националния младеж-
ки конкурс за дигитална рисунка „Заед-
но в изкуството за по-добро бъдеще. 
Да изградим наново света на децата“ 
на фонд „13 века България“ съвместно с 
УНИЦЕФ са: Арина Разоренова, 8. клас - 
първо място; Андреа Халачева, 10. клас 
- второ място; Рая Стаменова, 10. клас -  
трето място; поощрителни награди за 
Силвия Атанасова и Гергана Петкова от 
12. клас и за Ирен Станчева от 11. клас.

• VIII международен конкурс „Нови гласо-
ве, песни и изкуства”, декември 2021 г., 
организиран от Сдружение „Евтерпани“. 
В категория „Изобразително изкуство“ 
от  НГПИ „Св. Лука“ в различни възрасто-
ви групи са наградени: Белослава Mите-
ва, 9. клас - първа награда, Ема Колева, 9. 

клас - първа награда, Даяна Димитрова, 
9. клас - първа награда, Дарко Седефчев, 
10. клас - Grand Prix, Марта Тренчева, 10. 
клас - първа награда, Никол Петрова, 12. 
клас - Grand Prix. Преподавател Розина 
Васева.

• Стипендианти в областта на изку-
ствата на Американската фондация за 
България за 2021 – 2022 г. са: Божидара 
Проданова, 10. клас, и Никол Петрова, 
12. клас.

ЕРАЗЪМ+
• Партньор по прект Еразъм+ КА2 „Оди-
сея на мира“, 2020 - 2023 г. Координатор: 
Професионална гимназия по икономика, 
– Санкт Пьолтен, Австрия. Партньори: 
НГПИ „Св. Лука“ – София, Гимназия „Елиза-
бет-Зелбер“ – Бон, Германия.

• Приемащ партньор по прект Ера-
зъм+ КА1 „GSC – Mobility 2020” Гимназия 
по строителство и дизайн, Чаковец, 
Република Хърватска, октомври 2021 
г. Ментори в проекта са учители от 
специалностите „Силикатен дизайн“, 
„Художествена дърворезба“ и „Детски 
играчки и сувенири“ – Анифе Муста-
фа, Елизар Милев, Мирослав Кожухаров, 
Ирма Водева, Десислава Милева и Дина 
Добревска. Резултатите бяха предста-
вени на изложба в галерия „Св. Лука”.

Александра Боянова, 10 Б клас Ива Савова, 10 Г класМоника Манова, 11 А клас
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Португалия, Лисабон (38° с.ш. 9° з.д.)
Юлската жега беше безмилостна. То, вярно че беше един часа 
по обед, но копнеех за глътка прохлада, която полуотворе-
ното прозорче на таксито не ми осигуряваше. Това сигурно 
беше  единственото такси в Лисабон с неработещ климатик. 
Но там, където отивахме, си струваше да изтърпя горещи-
ната. Ако сте били в Лисабон, сигурно знаете, а ако не сте 
били, сигурно сте чували за азулежу – приказните рисувани 
керамични плочки, най-характерния декоративен елемент за 
Португалия. Невероятните глазирани плочки красят дворци, 
църкви, метрото, обществени сгради, частни домове, пред-
мети за бита. А и сами по себе си те са истинско изкуство.

И ето ни вече пред Националния музей на плочките, уютно 
разположен в някогашен манастир. В двора е тихо и сенчес-
то. Огромни дървета са спуснали ефирни завеси от широки 
листа и пурпурни цветове почти до земята. Пищно цъфтят 
храсти. Сводестите врати са гостоприемно разтворени. А 
вътре, вътре сред каменните стени е прохладно и неверо-
ятно красиво. Единични плочки с изящен рисунък, пана с раз-
лични размери  пресъздават религиозни сюжети, пасторални 
картини, внушителни кралски приеми, фамилни портрети, 
детски истории. Изобилие от образи, цветя, птици… Финес 
и пъстрота, сред която преобладава синьо-бялата гама на 
класическите плочки азулежу. Истинска радост за очите.

О! Неочаквано попадаме в зала с невероятно пано, разположе-
но по цялата стена на залата. Паното е от 1700 г. и негов 
автор е испанецът Габриел дел Барко. Стотиците синьо-бели 
плочки представяха панорама на Лисабон. На онзи Лисабон, 
почти изцяло разрушен от ужасяващото земетресение през 
1755 г. И тук вече се разплаках. Видях жив вече несъществу-
ващия Лисабон! Вдъхновил порива на един художник, градът 
живееше през годините и ето че сега, в ХХІ век, той продъл-
жаваше да ни очарова с цялата си красота и величествена 
изящност. Крепостта над града, хълмовете и дърветата, 
дворците и разкошните къщи, реката, мостовете и лодки-
те с греблата, хората… Велико нещо е изкуството! Може да 
те зарадва, да те вдъхнови и дори да те извиси, а може да те 
накара и да се замислиш. 

Вълнението ми беше голямо. Седнах на пейка сред потъналия 
в зеленина вътрешен двор на някогашния манастир на Божи-
ята майка. Дадох си сметка, че този Лисабон, който видях 
през тези няколко дни, е друг, нов град, събудил се за живот 

ТУК, НА ЗЕМЯТА…
За щастие Земята е кръгла. И като се отдалечавахме все 

повече един от друг, най-сетне се намерихме отново...

Ромен Ролан

Капка Освалд е родена във Велико Търново, отраснала е в 
Казанлък, живее в София. Завършила е българска филоло-
гия и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила 
е като преподавател, асистент-режисьор в БНТ, журна-
лист, редактор. Автор е на есета, публицистични и худо-
жествени материали, свързани с културо-историческото 
наследство.

Тринадесетия брой на вестник „Ателие” 
подготвиха:
Ивелина Илиева
Мариана Христова
Събина Стойнова
Ралица Карапантева – координатор
Диляна Манавска – графично оформление

благодарение на куража и волята на неговите някогашни хора. 
Замислих се за оцеляването след злощастията, за силата да се 
изправиш и да започнеш отначало. Безсилен бил човекът пред 
предизвикателствата на природата! Не, не е! Наистина, раз-
рушенията са били чудовищни, загиналите – хиляди,  но оста-
налите живи са продължили. Тъгувах за загиналите, но възхита 
изпълваше сърцето ми от волята за живот на оцелелите…

България, Казанлък (42° с.ш. 25° и.д.)
Всичко започна там, в града на розите и тополите. 

Свежият утринен вятър обещаваше прекрасен ден. Перде-
тата се полюшваха леко и резедава светлина се промъкваше 
през отворените прозорци. До днес в мен живеят ония утри-
ни на моето детство, когато първото, което виждах, щом 
се пробудя, бяха книгите. Книги, книги, книги… От пода до та-
вана, от стена до стена. Озарени от светлината на утрото, 
цветните им гръбчета сияеха пред мен. И, Боже мой, колко 
много ми дадоха те! Благодаря ти, татко, че отвори за мен 
този топъл, уютен и щедър свят на книгите! Колко много 
приятели имам там! И колко много са книгите, чрез които 
и днес откривам близките на сърцето ми хора. Очите ни за-
блестяват, в единен ритъм препускат сърцата ни, когато 
разлистваме или си подаряваме книга, слушаме музика, съпре-
живяваме спектакъл, споделяме откритията и вълненията 
си… Един жив и вълшебен свят, за който мечтаем и който ни 
вдъхновява. Една любов завинаги.

Годините минават, отдавна вече не живея в този град. Сре-
щам, опознавам и откривам нови хора, улици, градове и мес-
та. Познах възторга и разочарованието, срещнах любовта и 
предателството, обземаше ме вдъхновение и изпитвах тъга, 
откривах надеждата… Но където и да отидех, когото и да 
срещах по пътя си, се стараех да ценя живота и да вярвам в 
доброто у човека. Вярвам го и сега.

Нали помните какво ни завеща мъдрият и човечен Валери Пе-
тров: 
 Хора, недейте тъгува – 
 добрите писма са на път!

София
2020, април
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Редколегия ученици:
Лора Трифонова, 11 В клас 
Александра Боянова, 11 Б клас
Дара Бъчварова, 11 В клас
Божидара Иванова, 11 А клас
Можете да изпращате своите материали 
тук: ivilieva@ngpisvetiluka.com


