
Параграф 102
След краткото и топло лято 

времето стана мрачно и те-
гобно, досущ като настроени-
ето на повечето ученици. Но 
няма как – пак започна шко-
лото. Този път за учениците 
до седми клас учебниците са 
безплатни, но пък за сметка 
на това са по-дебели, а рани-
ците двойно по-тежки. Стана 
ясно, че не само абитуриен-
тите ще държат изпити (при 
това по-рано), но също така 
и учениците до седми клас. 
Засега поне не се предвиж-
дат никакви стачки на учите-
ли, затова явно здравата ще 
трябва да учим за входни ни-
ва. Е, остава ни една надеж-
да – приятелите в класа, с ко-
ито в скучните и трудни мо-
менти от ученическия живот 
заедно ще четем новите бро-
еве на „Екип 101”. И неусет-
но, поне за миг, ще се прене-
сем в спомените си 
за отминалото и с 
нетърпение да ча-
каме следващото 
лято.

Това твърдение отекна в 
съзнанието ми след като про-
четох Алековия „Бай Ганьо”. 
Него ми натрапват медии, по-
литици и преподаватели. И в 
мен се надигат естествените 
младежки, наивни навярно, чу-
денки: Какво е Европа? Какъв е 
българинът и как да стане по 
европеец при положение, че та-
ка или иначе България се нами-
ра на континента Европа? Кой 
лансира заблудата, че европеи-
зирането е лекът за всичките 
ни синдроми? Нима на запад хо-
рата са по хора от нас? Сигур-
но инстинктите, нуждите и 
стремежите им са различни? 

Бих поспорила с Щастливеца 
не относно европееца у Бай Га-
ньо, а по-скоро за Бай Ганьо у ев-
ропееца. България е не по-мал-
ко красива, цветна, културна 

и артистична, отколкото Ев-
ропа е печелбарска, безлична, 
комерсиална и елементарна. 
И като надникна изпод чисти-
те улици, статични усмивки и 
сдържани маниери на европей-
ците, виждам, че и те си имат 
доза байганьовщина, но пък си 
нямат нито грам българско.

Да, българско! Не разбирам 
този нашенски скептицизъм 
към всичко свое, нито пък въз-
приемам идеята, че чуждото е 
това, от което имаме нужда. 
Кой кого ще интегрира, не съм 
сигурна. Истината е, че ние сме 
си европейци, независимо да-
ли Съюзът го признава, или не - 
без значение е дали си изхвърля-
ме боклука разделно, дали са ни 
разбити пътищата и корумпи-
рани политиците. Българинът 
просто е в Европа и стига да 

поиска може да бъде по европе-
ец, но европеецът никога няма 
да бъде и на половина българин. 
Защото въпреки беззаконието 
и борбата за оцеляване, на ко-
ято ни обричат именно мани-
пулациите на Европа, в нас още 
има цвят, има живец, има изкус-
тво, има чувственост и усет за 
малките неща.

Дали европеизирането не кас-
трира националната ни иден-
тичност? Аз вярвам, че „все 
до там” с този процес няма да 
стигнем, а и не бива, но имам са-
мочувствието, че нацията ми 
има на какво да научи тази ци-
вилизация, която колкото и да 
е чистичка и спретната, също 
е подчинена от повсеместната 
истерия на печелбарството.

> на стр. 3
Кристина Никова

Посетете сайта на клуба
http://ekip101.com

Както винаги школниците отново бяха изправени пред отрупани рафтове с учебници и помагала. 
Дали обаче ще направят правилния избор и ще изберат подходящата за изпитите книжка? Това ще 
се разбере едва след май `2009.

Юлия Енчева, 
директор на ОбДЦКИ:

„Елате в голямото 
и задружно 
семейство на 
Общинския детски 
център за култура 
и изкуство!”
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Брой 7 септември, 2008 година

Издава
клуб „Журналистика”
при Общински детски
център за култура и
изкуство - Русе

Европейци сме ний, ама все не сме до там

Вестникът се разпространява безплатно



Това е спор, който много 
ученици водим с родители-
те си всяка ваканция. Спо-
ред повечето възрастни ля-
тото не е толкова за почивка, 
колкото за четене на книж-
ки. За учениците обаче това 
не е така. През лятото тряб-
ва да се почива от уроците и 
подрастващите да се отдадат 
на забавление и да са щаст-
ливи без досадното училище. 
Но нека да обмислим двете 
тези подробно.

За ползата: В края на всяка 
учебна година учителите по 
литература ни дават дълги 
списъци с книги, които тряб-
ва да прочетем. Колкото по-
големи ставаме, толкова по-
дебели стават и книгите. Но 
въпреки това, ако ги четем 
през лятото, ще си спестим 
много време в бъдеще. Защо-
то ако не прочетем някой раз-
каз през лятото, ще трябва да 
го четем през учебната годи-
на, а това отнема време, кое-
то най-често нямаме. Всъщ-
ност под „учене през лятото” 
не трябва да се разбира само 
четене на задължителната 
литература. Ученето означа-
ва и с наближаването на 15 
септември да погледнем уро-
ците си по математика и при-
родознание, а за по-големи-
те – по история, география и 
физика. Тези са едни от най-
нехаресваните предмети, по 
които за нещастие има вход-

ни нива. Затова понякога е 
добре да прегледаме уроци-
те преди училище, за да сме 
подготвени добре за входни-
те нива. А и със знания може 
да направим добро впечатле-
ние, което винаги е от полза.

За вредата: Думата „вре-
да” е твърде силна, но все пак 
има негативи в това не да по-
чиваме, а да учим през лят-
ната ваканция.

Учебната година /в зави-
симост от класа/ продължа-
ва от седем до десет месеца. 
Разбира се, изключваме ва-
канциите. През това време 
в някои училища наистина 
здравата се учи - там учите-
лите дават домашни и изпит-
ват на черната дъска. В един 
момент на учениците ни ста-
ва толкова трудно, че едва до-
чакваме Коледната или Ве-
ликденската ваканция. Но 
пък тези ваканции са крат-
ки и дори нямаме време да 
забравим какво учим, а как-
во остава да си починем? 
След месеци усилено учене, 
притеснения преди конт-
ролно, спорове в класа и пре-
тенции за оценки, най-нак-
рая идва Лятната ваканция. 
А тя! Тя е нещо като светли-
ната в тунела. Когато настъ-
пи,  веднага щом се върнем у 
дома, захвърляме раницата 
без да гледаме къде и се отда-
ваме на някой филм или ком-
пютърна игра. Но не го ли за-

Въпрос: Къде беше българ-
ският национален отбор по 
волейбол – жени по време на 
олимпиадата в Пекин`2008? 
Отговор: Пред телевизора.

Други въпроси: Защо разли-
ката между националните ни 
формации е толкова голяма? 
Защо мъжете са световна си-
ла, а жените са на срамното 
34-то място?

Веднага някои “журналис-
ти” ще упрекнат държавата. 
Няма бази, няма добри усло-
вия... Е, добре де, не тренират 
ли момичетата и момчетата 
при еднакви условия? Наисти-
на нямаме супер модерни бази 
като другите страни, но в ни-
какъв случай не са лоши. Аз са-
мият тренирам волейбол, и то 
в градче като Русе, и мога да 
заявя спокойно, че условията 
никак не са зле. 

Виждам и момичетата, ко-
ито тренират. Момичета 10-

12 клас - с физика, страхотна 
за волейбол. Но май отиват на 
тренировки само, за да се ли-
гавят и защото е “престиж-
но” да казваш, че тренираш во-
лейбол. 

Отварям аз батко Гугъл и ка-
ка Вики /електронната енцик-
лопедия Уикипедия/ в търсене 

на информация за успехите на 
националните ни формации и 
гледам: с повече успехи са мъ-
жете, но и жените не са с ни-
как малко, включително брон-
зов медал от олимпиада. Значи 
причината не е по прицнип сла-
бият ни женски волейбол. Все 
пак последното ни добро пос-
тижение е през недалечната 
1997 г., когато ставаме 4-ти 

на европейското. 
Сега да сравним местата в 

ранклистата на FIVB при юно-
шите. Момичетата са на 52-ро 
място, а момчетата на 16-то. 
Като се има предвид, че трень-
орите на момичетата и момче-
тата са едни и същи в повече-
то случаи, значи причината е 
единствено в младите ни де-
войки. Трябва да се направи не-
що, за да се повиши момичеш-
кият интерес към спорта. Бе-
седи, реклами и т.н. Стимулът 
за момчетата беше четвър-
тото място за световната 
лига на мъжете и нямаше нуж-
да от такива мерки. 

Хората от ведомствата за 
младежта и спорта не трябва 
да се грижат само за успеш-
ните ни формации, разбирай 
момчетата, а да погледнат и 
мизерията, която представ-
лява женският ни волейбол.

Александър Димитров

Изборът
на 
ДалмИ

Трябва ли да се учи през лятото?

Къде буксува женският ни волейбол

служаваме? Учили сме толко-
ва месеци и мисля, че е редно 
да си починем накрая. Ва-
канцията ни е дадена за по-
чивка, не за учене. Ако учим 
също толкова, колкото и през 
годината, то кога ще почива-
ме? Кога ще играем и караме 
колело?

В заключение да потър-
сим средното положение. Не 
бива цяло лято да мързелува-
ме и да не прочетем нито ред, 
но не бива и да учим толко-
ва, че да не излезем нито вед-
нъж да поиграем с приятели. 
Не знам вие как си прекарах-
те лятото, но аз намерих тази 
среда – хем учих, хем се за-
бавлявах. Поне нямаше кой 
да ми дава домашни, а сам си 
избирах кое да уча. И така, в 
един момент ученето дори се 
превърна в малко по-трудна 
игра, но все пак интересна и 
забавна. 

Пробвайте и вие другото 
лято!

Георги Иванов

Колумбиецът Хайме Гарсия отново потвърди прозвището си 
човек-компютър. Пред преподаватели и студенти от университе-
та Комплутенсе в Мадрид той подобри собствения си рекорд, ка-
то изброи 150 000 цифри след запетаята на числото Пи, съобщи 
БГНЕС. 

Числото Пи представлява безкрайна непериодична десетична 
дроб (3,14 ... и до безкрай). По време на експеримента са били нужни 
652 диапозитива, за да бъдат възпроизведени на екрана в аудито-
рията всички цифри, които по памет е произнесъл Хайме. Той е се-
дял с гръб към екрана и не е можел да види какво се показва.

За деца от 1 до 101 години

101 захапки
Обява: „Продава се дог. Яде 
всичко. Много обича деца.”

Обява: „Предсказвам по пин ко-
да на вашата кредитна карта.”

Надпис в автобуса: „Ако не от-
стъпите място на стар човек, 
аз ще отстъпя!” Шофьора

Обява: „Заменям 40-годишен 
мъж за двама 20-годишни. Ва-
риантът 4 х 10 не  се приема.”

Надпис в кабинета на доктора: 
„Цветя и бонбони докторът не 
пие!”

Човек поставил табела на 
входната врата: „Внимание, 
зло куче!”
Шегаджия минал, видял табе-
лата и добавил отдолу: „Ама 
няма зъби.”
На другия ден под надписа се 
мъдри друг: „Обаче смуче до 
смърт!”

•

•

•

•

•

•
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В следващите няколко ве-
ка Светът ще се промени из-
цяло. Автомобилите няма да 
вървят по пътя, а по въздуха - 
чрез водородно гориво, което 
не замърсява природата. Теле-
визорите ще бъдат тънки ка-
то плакати. Хората ще могат 
да ходят до космоса, когато си 
поискат. Там също ще има за-
кусвални за хамбургери и много 
молове. Децата няма да ходят 
на училище, а ще се обучават 
вкъщи чрез специални машини 
за знания. Извънземните ще ни 
идват на гости. Дрехите ще 
бъдат винаги модерни, а някои 
от тях ще имат крила и ще све-
тят в тъмното. Ще има теле-
порти, които ще отвеждат в 
други държави. По улиците ще 
има специални машини, които 

вместо хората ще почистват 
от боклуците.

Хората ще са много възпи-
тани и  културни. Всички сгра-
ди ще бъдат небостъргачи, в 
които хората ще имат по 2-3 
етажа на разположение и всич-
ко вътре ще бъде много лук-
созно.

Ще има много домашни лю-
бимци – познатите кучета, 
котки, хамстери, папагали, ка-
нарчета, маймунки, но и много 
други, които ще бъдат добри 
и обучени. Сигурно ще се съз-
дадат много хибриди между 
тях...

В живота в бъдещето също 
така няма да има престъпници. 
Всички техники ще са съвърше-
ни и много мощни. GSM-те ще 
бъдат с по 50 терабайта па-
мет. Поради тази причина ня-
ма да се произвеждат компют-
ри и всичко, което е можело да 
се прави на тях, вече ще се пра-
ви на GSM-те.

С две думи, светът ще бъде 
много по-хубав.

Глория Войнова

Изминалата учебна 2007/ 
2008 година никак не беше 
лека. Преди да започне се ока-
за, че ще има стачка. Учите-
лите в нашето училище пред-
видливо ни дадоха входни 
нива още втората седмица 
след първия учебен ден. След 
това започна стачката. Един 
месец, но като че ли безкраен. 
Тръпнехме в очакване дали 
ще се провали годината, за-
щото се носеха слухове…

За щастие тя не се провали. 
Бях в седми клас и това беше 
най-важната година за мен. 
Започна усилена подготовка 
за изпитите. Мисля и се убе-
дих, че това са най-важните 
и сериозни изпити. Те са про-
верка на знанията, които оп-
ределят в каква гимназия ще 
отидеш. И така, подготовката 
бе под формата на СИП-ове, 
пробни изпити и извънред-
ни часове. Тя беше трудна, а 
едновременно с това трябва-

ше да се подготвяме и за ре-
довните часове, което услож-
няваше още повече ситуаци-
ята. Учебните предмети също 
бяха важни, защото отлична-
та оценка вдига бала. 

Всеки човек като си поста-
ви нещо за цел, прави всичко 
възможно да я постигне. За-
това е необходим доста и пос-
тоянен труд. Така беше и с 
всички, които бяхме решили 
да кандидатстваме. И учите-
лите ни помогнаха да се под-
готвим успешно за изпитите. 
Резултатът сам говори дали 
това бе така - всички, решили 
да кандидатстваме, влязохме 
в желаните гимназии.

Аз влязох в европейските 
езици с испански и англий-
ски език и съм много дово-
лен. Целогодишният ми труд 
в седми клас беше увенчан 
с успех и затова се чувствам 
щастлив.

Велизар Ангелов

Една трудна, но пък
успешна учебна година Светът — по-хубав и спокоен

101 години по-късно

Съвършен човек няма. Ви-
наги на всеки може да се на-
мери недостатък. Но за да се 
почувстват добре, някои хора 
си представят, че са съвърше-
ни. И когато някой им каже, че 
имат някакъв недостатък, те 
се сърдят и се затварят в се-
бе си, защото измисленият им 
свят е изчезнал. Затова е доб-
ре човек да знае за недостатъ-
ците си.

Естествено, винаги е по-
добре те да са по-малко от 
предимствата. За постигане-
то на това, всеки трябва да се 

постарае за промяната им. Ня-
кои хора не ги интересуват не-
достатъците им. Те са силни, и 
колкото да им се натяква, ня-
ма да променят нищо. Знаят, 
че един външен човек не мо-
же да ги промени. Други пък се 
гордеят с недостатъците си. 
Например, постоянно се хва-
лят, че са надути, зли, ковар-
ни и т.н.

За да се продаде някоя стока, 
обикновено на етикета са 
написани характеристиката и 
предимствата й. За съжаление 
недостатъците понякога се 

скриват и се узнава за тях, 
когато е късно за промяна. Така 
е и с приятелството. Когато 
се запознаеш с някого, първо му 
се представяш възможно най-
добре, а чак след опознаването 
се откриват и недостатъците. 
Но ако те са повече от хубавите 
неща, има два варианта: или да 
не се сприятелиш, или някои 
от тези недостатъци да се 
преглътнат.

Затова всеки, който се мис-
ли и представя за съвършен, лъ-
же себе си и другите.

Марина Иванова

За недостатъците и предимствата

Задавали ли сте си въпроса 
кой е най-добрият ви приятел 
и защо?

Едва ли някой ще отрече, че 
добрите приятели са истинс-
ко богатсво. Те са тези, които 
ви казват кога сте оправдани, 
помагат ви при нужда, разсми-
ват ви и се радват на победи-
те ви. Аз например съм много 
благодарна на моите прияте-
ли, защото ,,те са на моя стра-
на, когато добрите времена не 
са”. Вероятно сега е трудно да 
си го представите, но ако сме-
ните жилището си, започнете 
кариера или се омъжите, мо-
же да загубите връзка с някой 
от старите си приятели. Пос-
тарайте се след време да въз-
становите отношенията си, 
като се срещате през отделни 
интервали. Така приятелства-
та, които сте имали, ще про-
дължат да обогатяват живо-
та ви. Добрият приятел е тво-
ят контакт с живота, връзка с 
миналото, път към бъдеще-
то… Аз мисля, че най-добрите 
приятели са тези, които вече 
са приживели твоите страхо-
ве, знаят откъде идваш и къ-
де отиваш.

Ивелина Заркова

Добрият приятел 
е контакт с живота

101 усмивки
Кон влиза в кино и застава зад 

касата:
- Един билет за филма.
- Я, говорещ кон! – изумява се 

билетопродавачката.
- Аз като вляза в салона, ще мъл-

ча.

Полицай води едно куче и пита: 
- Чие е това прекрасно и възпи-

тано куче?
- Мое е! - притичва една жена. 
- Последвайте ме! Вашето куче 

ухапа трима души!

В лекарския кабинет:
- Докторе, помогнете! Щом за-

почна да работя, ми се приспива.
- Какъв занаят имате?
- Брояч. В кланицата броя дока-

раните овце.

Е, приятели - GAME OVER. 
Пак сме на училище. Но запа-
зете спокойствие, защото:

The summer will be back.

�септември �008 черно & бяло

Европейци сме ний, ама все не сме до там
от стр. 1 >
И на българина, както на ев-

ропееца, не му пречи Бай Ганьо, 
но и не му помага Европа. 

Повече Човек е това, от кое-
то се нуждаем, за да се измък-

нем от възцарилия се бяс за 
още. Така че, любими ми Алеко, 
„Хора сме ний, ама все не сме 
до там” - това е моята тъж-
на въздишка.



От 6 до 9 юни фолклорният 
танцов  ансамбъл “Здравец” взе 
участие в ХVІІ международен 
фолклорен фестивал STEPY в 
град Весели над Мораву, Чехия. 
Групите от България, Украйна, 
Словакия и Чехия се включиха в 
дефилета, концерти и училище 
по танци. Организаторите обяви-
ха русенката Валерия Кръстева 
за най-добра танцьорка на фес-
тивала, а най-добрият танцьор бе 
участник от Украйна.

От 27 юли до 3 август т.г. фол-
клорният ансамбъл “Русчуклий-
че” участва в Международния 
фестивал “Европейска младежка 
седмица” в град Витценхаузен, 
Германия, който се провежда за 
52-ри път. Участие взеха групи от 
Мексико, Литва, Гърция и Герма-
ния, като всички бяха настанени 
в старинния замък Лудвигщайн. 
Всеки ден те се запознаваха с ис-
торията и културата на държавите 
– участнички, изучаваха се нацио-
нални танци, а децата по избор се 
включваха в работилници за пес-
ни, музика, йога, жонгльорство и 
ръкоделие. На връщане от Герма-
ния “Русчуклийче” се включи и 
в 33–тия международен фолкло-
рен фестивал “Песните на плани-
ните” в град Сибиу, Румъния – от 
6 до 10 август. Той е в рамките на 
културните събития, проведени 
през 2007 г. под престижното от-
личие Сибиу – европейска сто-
лица на културата. Представиха 
се участници от Мексико, Италия, 
Гърция и много групи от различни 
региони на Румъния.

101 аплодисмента

Детско-юношеският фолк-
лорен ансамбъл “Зорница” се 
завърна от поредно успешно 
участие – този път на Деветия 
международен CIOFF фолкло-
рен фестивал за детски и мла-
дежки ансамбли в град Тале, 
Германия, провел се в края на 
август т.г. Заедно с танцьори, 
певци и оркестранти от Литва, 
Полша, Украйна, Молдова, Гер-
мания и Русия българската гру-
па се включи в дефилета и кон-
церти в градовете Тале, Верни-
героде, Халбертщат, Кведлин-
бург и Бранденбург. Ансамбъл 
“Зорница” беше обявен за най 
– добър както от президента на 
фестивала, така и от публика-
та и само той беше удостоен със 
снимка в централните медии.

На 20 и 21 септември в град 
Шумен се проведе открит наци-
онален турнир по спортни тан-
ци. Русенската двойка Миглена 
Спасова и Яцек Янков от клуб 
“Фламинго” зае второ място 
в клас С 15, а в клас D 18 Ясен 
Попов и Адрияна Маринова се 
класираха трети, като танцу-
ваха стандартни и латиноаме-
рикански танци. За тези места 
двойките получиха съответно 
сребърни и бронзови медали. 

101 поклона

Общинският детски център 
за култура и изкуство  се ут-
върди като желано и предпочи-
тано място от децата и мла-
дите хора на нашия град. Всички 
ръководители, работещи тук, 
допринасят за личностното 
развитие на даровитите деца 
на Русе. Стимулират ги в стре-
меж към познанието и интерес 
към изкуствата и културата. 
По този начин младите талан-
ти могат да направят своите 
първи стъпки към европейски-
те и световните сцени. Така, 
те се явяват малки посланици 
на България и на нашия красив 
град Русе, печелейки нови почи-
татели на страната ни. 

Всички, които усъвършенс-
тват дарбите и заложбите 

си в различни ансамбли, школи, 
студиа, формации, клубове, хо-
рове и групи, израстват като 
добри професионалисти и като 
изключителни родолюбци. 

На изкуството на нашите 
деца и младежи се радват и въз-
хищават както русенци, така и 
жителите и гостите на много 
български градове, а така също 
публиката в Испания, Италия, 
Турция, Франция, Русия, Полша, 
Унгария, Япония, Индия, Румъ-
ния, Македония, Чехия, Слова-
кия и много други страни. 

Дълголетната и успешна дей-
ност на ОбДЦКИ, който през 
този творчески сезон ще от-
бележи своята 60-годишнина, е 
категорично потвърждение на 
идеята, че подкрепата и насър-

чаването на творческите спо-
собности на юношите и деца-
та е една необходима и голяма 
инвестиция в бъдещето на Ру-
се и България. 

Обръщам се към всички мла-
ди хора и към родителите на 
по-малките: Елате в голямото 
и задружно семейство на Цен-
търа! Тук Ви очакват прекрасни 
специалисти, а заниманията са 
безплатни, за което се погри-
жиха Общинският съвет и Об-
щина Русе. 

Бъдете здрави! На добър час 
през новия юбилеен творчес-
ки сезон на Общинския  детски 
център за култура и изкуство 
в Русе.

Юлия Енчева,
директор на ОбДЦКИ

На добър час през новия творчески сезон!

� септември �008101 заложби
Една страница за изявите на младите творци от Общински детски център за култура и изкуство-Русе

Информация,
записвания и справки:

Общински детски център за култура и изкуство - Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Околчица” 9 /до бл.83/ 
телефони: 082/845 734 и 845 471; e-mail - obdcki@abv.bg

През лятото ОбДЦКИ за пета поредна година 
организира летен лагер по изкуствата за деца 
от начална училищна възраст. Оказа се, че ин-
тересът към тази инициатива, която цели да 
осмисли свободното време на децата през ва-
канционните дни, продължава да е огромен. По-
вече от 90 деца изявиха желание, но местата 
са само 30… 

Различни дейности изпълваха ежедневието на 
малчуганите в лагера от 9 юни до 31 юли. Ръково-
дителите от ОбДЦКИ се постараха чрез видо-
вете изкуства – литература, музика, изобра-
зително изкуство, да създадат необходимите 
условия да се пробуди творческото начало у вся-
ко дете. През тези близо два месеца се прочето-
ха много произведения от български и чужди ав-
тори. Драматизираха се интересни и любими на 
всички български народни приказки. Научиха се и 
се рецитираха много стихотворения, като де-
цата правеха опити и за лично творчество.

Любимо занимание на малките русенчета бе-
ше рисуването по собствен замисъл, по дадена 
тема, по художествен текст от любими произ-
ведения и изработването на малки пластики от 
глина. Музиката, танците, песните също бяха 

техен неизменен спътник. Те научиха весели де-
тски песни, които огласяха деня, български на-
родни песни и танци.

Свободното време на малчуганите беше за-
пълнено с много игри на открито, състезател-
ни игри, игри на маса, конструиране с лего, ти-
хи игри. Не бяха забравени разходките из краси-
вия ни град, посещението на детски театрални 
постановки.

Летният лагер по изкуствата `2008 беше за-
крит на 31 юли с тържествен концерт пред ро-
дители и гости - с пожелание за весело и щаст-
ливо лято и до нови срещи.

летеН лАгер ПО иЗкустВАтА ЗА деЦА `2008



Äåòñêî-äåâè÷åñêè õîð 
„Äóíàâñêè âúëíè”

áåçïëàòíè ôîðìè íà îáó÷åíèå íà ðóñåíñêèòå ó÷åíèöè22

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО - РУСЕ

Äåòñêî-þíîøåñêè ôîëêëîðåí 
àíñàìáúë „Çîðíèöà”

Ôîëêëîðåí òàíöîâ 
àíñàìáúë „Çäðàâåö”

Øêîëà çà íàðîäíî ïååíå

Äåòñêà âîêàëíà ãðóïà 
„Ñëúíöå”

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë 
„Ðóñ÷óêëèé÷å”

Äåòñêà òåàòðàëíà 
ðàáîòèëíè÷êà

Êëóá ïî ñïîðòíè òàíöè 
„Ôëàìèíãî”

Êëóá ïî àêðîáàòè÷åí
ðîêåíäðîë „Ìàãè”

Øêîëà ïî èçîáðàçèòåëíè èçêóñòâà - ñåêöèè 
„Æèâîïèñ” è „Êåðàìèêà è ìàëêà ïëàñòèêà”

õóä. ðúêîâîäèòåë Ìèëêà 
Æåëåçàðîâà. Õîðåîãðàôè Èâàí 
Êðúñòåâ è ßâîð Ïèðãîçëèåâ; 

ðåïåòèöèè - â çàëàòà íà 

áèâøåòî êèíî “Àâðîðà”

Ñúçäàäåíî îò ìëàäèòå æóðíàëèñòè îò êëóá „Æóðíàëèñòèêà“ êúì ÎáÄÖÊÈ
Ïîâå÷å çà êëóáà è òåõíèÿ âåñòíèê „Åêèï 101” ìîæåòå äà âèäèòå íà àäðåñ: http://ekip101.com

ПРЕДЛАГА ЗА ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН 2008/2009 ГОДИНА

äèðèãåíò Âåñåëà Òîäîðîâà 
è êîðåïåòèòîð Ìèëåíà 
Ðóá÷åâà; ðåïåòèöèè - â 
çàëàòà íà óë.”Áîðèñîâà”14, 
ïàðòåð /íà ãúðáà íà áëîêà/

õóäîæåñòâåí ðúêîâîäèòåë 
Äèìèòúð Äîíåâ è õîðåîãðàô 

Èâà Êðúñòåâà-Ïåòêîâà; 
ðåïåòèöèè - â çàëàòà íà 
áèâøåòî êèíî “Àâðîðà”

âîêàëåí ïåäàãîã Ñâåòëàíà 
Íåäêîâà; ðåïåòèöèè - â 
çàëàòà íà áèâøåòî ëÿòíî 
êèíî “Àâðîðà”

äèðèãåíò Íàòàëèÿ 
Êîíñòàíòèíîâà; ðåïåòèöèè â 
çàëàòà íà óë. “Áîðèñîâà” 14, 
ïàðòåð /íà ãúðáà íà áëîêà/ è 
íà óë. ”Ìàðèÿ Ëóèçà” 19

äèðèãåíò Âåñåëà Òîäîðîâà 
è êîðåïåòèòîð Ìèëåíà 
Ðóá÷åâà; ðåïåòèöèè - â 

çàëàòà íà óë.”Áîðèñîâà”14, 
ïàðòåð /íà ãúðáà íà áëîêà/

ðúêîâîäèòåë Ðàëèöà 
Êîíñòàíòèíîâà;

ðåïåòèöèè - â ÎáÄÖÊÈ, æ.ê. 
“Çäðàâåö”, óë.”Îêîë÷èöà” 9

/äî áë.83/

ðúêîâîäèòåë Öâåòîìèð 
Ïàí÷åâ;
ðåïåòèöèè - â çàëàòà íà 
áèâøåòî ëÿòíî êèíî “Àâðîðà”

ðúêîâîäèòåë Ðàäèíà 
Êîñòàäèíîâà;
ðåïåòèöèè - â çàëàòà íà
óë. “Áîðèñîâà” 51

ðúêîâîäèòåëè Ìàðãàðèòà 
Õðèñàíäîâà è  

Àäðèàí Õðèñàíäîâ;
çàíèìàíèÿ - â çàëàòà íà 

óë. “Áîðèñîâà” 51

>>



Êëóá ïî íàðîäíî ïðèëîæíî èçêóñòâî è
åòíîãðàôèÿ „Íåïðåñúõâàù èçâîð”

Ôîðìàöèÿ
çà ìîäåðåí áàëåò „Ìèðàæ”

Êëóá „Æóðíàëèñòèêà” Êëóá „Ïðèÿòåëè íà 
êíèãàòà”

Øêîëà çà íàðîäíè èíñòðóìåíòè - òàìáóðà, 
ãàéäà, êàâàë, ãúäóëêà

Âîêàëíà ñòóäèÿ 
„Åâðîòàëàíò”

Ìàæîðåòåí ñúñòàâ Êóêëåí òåàòúð

Èíôîðìàöèÿ,
çàïèñâàíèÿ è ñïðàâêè:

Общински детски център за култура и изкуство - Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Околчица” 9 /до бл.83/ 
телефони: 082/845 734 и 845 471; e-mail - skoleva@mbox.contact.bg; obdcki@abv.bg

* áåç çàïëàùàíå å ñàìî êîíöåðòíàòà ôîðìàöèÿ íà áàëåòà, à âñè÷êè íà÷èíàåùè ñà êúì ÷àñòíàòà 
áàëåòíà øêîëà íà ã-æà Òîìîâà

Ñòóäèî „Òåàòúð”

Êëóá íà çíàåùèòåÑòóäèî „Ñëîâî”Øêîëà ïî ïèàíî

Íà  6  îêòîìâðè  Îáùèíñêèÿò  äåòñêè  öåíòúð  çà  êóëòóðà  è  èçêóñòâî-Ðóñå  îðãàíèçèðà  ïðàçíè÷åí  êîíöåðò 
ïî  ñëó÷àé  îòêðèâàíåòî  íà  òâîð÷åñêè  ñåçîí  2007-2008  ãîäèíà,  êîéòî  ùå  ñå  ñúñòîè  îò  18,00  ÷àñà  â 
ãîëÿìàòà çàëà íà Äîõîäíîòî çäàíèå. Çàåäíî ñ ðóñåíñêèòå äåöà òàëàíòè â êîíöåðòà ùå âçåìàò ó÷àñòèå 
è  íàé-äîáðèòå  èçïúëíèòåëè  îò  òåëåâèçèîííîòî  ïðåäàâàíå  Music  Idol  Íåâåíà  Öîíåâà  è  Òåîäîð  Êîé÷èíîâ.

ðúêîâîäèòåë Òåìåíóæêà 
Äîíåâà;

çàíèìàíèÿ - ïî ó÷èëèùà

ðúêîâîäèòåë Íàòàëèÿ 
Òîìîâà;
ðåïåòèöèè * - â ÎáÄÖÊÈ,
æ.ê. “Çäðàâåö”
 óë.”Îêîë÷èöà” 9 /äî áë.83/

ðúêîâîäèòåë Ïëàìåí 
Àòàíàñîâ;
çàíèìàíèÿ - â áàçàòà íà 
óë. ”Ìàðèÿ Ëóèçà” 19
/ñðåùó Ïúðâî ÐÏÓ íà ÌÂÐ/

ðúêîâîäèòåë Âàíÿ Ñïàñîâà;
çàíèìàíèÿ - ïî ó÷èëèùà

ðúêîâîäèòåëè Èâàí Ìèí÷åâ è Åâòèì Ðóñêîâ;
ðåïåòèöèè - â ÎáÄÖÊÈ, æ.ê. “Çäðàâåö”, óë.”Îêîë÷èöà” 9 

/äî áë.83/ è â áèâøåòî ëÿòíî êèíî “Àâðîðà”

õóä. ðúêîâîäèòåë Àëåêñàíäúð 
Äæàìáàçîâ è äèðèãåíò 
Æàñìèíà Àëòèìèðñêà;
ðåïåòèöèè - â çàëàòà íà 
ÑÎÓ ”Âúçðàæäàíå”

ðúêîâîäèòåëè Íàòàëèÿ Òîìîâà è Ðîñèöà Òåðçèéñêà; 
ðåïåòèöèè - â ÎáÄÖÊÈ, æ.ê. “Çäðàâåö”, óë.”Îêîë÷èöà” 9 
/äî áë.83/

ðúêîâîäèòåë Ðîñèöà Ìèíîâñêà;
çàíèìàíèÿ - â áàçàòà íà óë. ”Ìàðèÿ Ëóèçà” 19

/ñðåùó Ïúðâî ÐÏÓ íà ÌÂÐ/

ðúêîâîäèòåë Ëþáîìèð 
Êúíåâ;

ðåïåòèöèè - â ÎáÄÖÊÈ, æ.ê. 
“Çäðàâåö”, óë. ”Îêîë÷èöà” 9 

/äî áë.83/

ðúêîâîäèòåë Àéõàí Òîïàë;
çàíèìàíèÿ - â áàçàòà íà óë. ”Ìàðèÿ Ëóèçà” 19 
/ñðåùó Ïúðâî ÐÏÓ íà ÌÂÐ/

ðúêîâîäèòåë Èãëèêà Ïååâà;
çàíèìàíèÿ - â Îáùèíñêî 

ðàäèî Ðóñå,
óë. “Áîðèñîâà” 24

ðúêîâîäèòåë Äîíêà Äèìîâà;
çàíèìàíèÿ - â ÎáÄÖÊÈ,
æ.ê. “Çäðàâåö”,
óë. ”Îêîë÷èöà” 9 /äî áë.83/


