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КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА
КЪЩА-МУЗЕЙ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“, ГРАД ЧИРПАН
„Управленски информационни системи в туризма” – екипът на къща-музей „Пейо К. Яворов” започна компютърно обучение. Занятията се провеждат в Междуучилищен
център „Пейо Гарвалов” - гр. Чирпан и са водени от госпожа Ивелина Стойчева. На обучаваните бяха представени програмите за компютърна текстообработка (Microsoft
Word), за електронни таблици (Microsoft Excel) и за презентации (Microsoft Power Point). Екипът се научи да сърфира и в Интернет.
С новите умения курсистите изработиха специална компютърна презентация на тема: „Представяне на къща-музей „Пейо К. Яворов“. Презентацията беше част от доклада на Тодор Иванов за историята на къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан, представен на
Юбилейната научна конференция по повод 135 години от рождението на Пейо Яворов – Яворовите януарски дни 2013 г.

ЯВОРОВИ ЯНУАРСКИ ДНИ – ЧИРПАН 2013
От 13 до 15 януари се проведоха традиционните Яворови януарски дни в Чирпан. Тези празници
с 45 – годишна история са се превърнали в център на културния живот в града и региона. Тази
година тържествените прояви бяха посветени на 135 години от рождението на Яворов.
На 13 януари в 17, 00 часа до бюст паметника на поета в двора на къща-музей „Пейо К. Яворов“
бе запален символичният огън на Яворовата поезия от поетесата Виолета Христова. Преди това
победителката в Националния конкурс за рецитация на Яворова поезия, четвъртокласничката от
НУ „Климент Охридски“ Александра Стойчева, рецитира пред паметника стихотворението „Две
души“ от Яворов. С факелно шествие победителите в различни конкурси, организирани от къщамузей „Пейо К. Яворов“ и Община Чирпан, пренесоха Яворовия огън до паметника на поета в
градския парк, където кметът на Община Чирпан инж. Кичка Петкова произнесе слово и откри
45-тите поред Яворови януарски дни, а носителят на Яворовата литературна награда за поезия
Калин Донков запали символичния огън.
В залата на Общината се състоя тържествена Яворова вечер. Председателят на комисията за
присъждане на Яворовата литературна
награда поетът Таньо Клисуров обяви тазгодишния носител на наградата – поета, публицист и драматург Калин Донков. Диплом, статуетка и парична
премия бяха връчени на Калин Донков от кмета на Чирпан Кичка Петкова.
Слово „Култът Яворов“ произнесе Катя Зографова – директор на Националния литературен музей. Програмата продължи с поетично четене, в което със свои стихове се представиха поетите
Елица Виденова, Маргарита Петкова, Камелия Кондова, Виолета Христова, Николай Милчев и Валери Станков. Тържествената вечер завърши с концерта на Йосиф Радионов – цигулка и Зорница
Радионова – пиано.
На 14 и 15 януари в експозиционната зала на къща-музей „Пейо К. Яворов“ се проведе Юбилейна
научна конференция по повод 135 години от рождението на поета. Със свои доклади се представиха учени от водещите университети в страната.
В изложбена зала „Георги Данчов - Зографина“ на 14 януари от 17, 00 часа бе открита изложба
на художника Владимир Кондарев с платна по творби на Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов. Авторът на изложбата бе представен от доц. д–р Марин Добрев и доц. д- р Димитър Михайлов. Преди това с поетична композиция по стихове на Яворов „Началото на края“ се представиха
учениците от СИП по художествено слово при СОУ „П. К. Яворов“ с ръководител Димитринка
Желязкова.
Вечерта завърши с постановката „Нирвана“ на Театрална работилница „Сфумато“ във Военния
клуб в града.
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На 15 януари от 17.00 часа в Художествена галерия „Никола Манев“ бе открита изложба „Недорисуван свят“ на художничката Василия Стоилова. От 17.30 часа в експозиционната зала на
къща-музей „Пейо К. Яворов“ бяха отчетени резултатите от Националния младежки литературен
конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“ и от Националния конкурс за рисунка на тема „Франция и България в рисунки“. Наградите на отличените ученици бяха връчени от кмета на Чирпан
Кичка Петкова, а голямата награда в конкурса за рисунка на името на Василия Стоилова – боите
на Василия – бе връчена от нейната майка праплеменицата на Яворов – Явора Стоилова. Програмата продължи с участието на Дони и Нети, която чете откъси от дневниците на Василия и от
книгата „Загадката Василия“. Главният уредник на къща-музей „Пейо К. Яворов“ Тодор Иванов
покани Дони и Нети да бъдат жури в Националния рецитаторски конкурс по стихове на Яворов,
който ще се проведе през месец юни.
Яворовите януарски дни завършиха с ритуал по изгасяне на Яворовия огън пред паметника му в
градски парк „Яворов“, където Теофана Митрова рецитира „В часа на синята мъгла“.

ДЕТСКИ РЕЦИТАТОРСКИ КОНКУРС
„И ТИ СИ В МЕНЕ – ТИ, РОДИНО МОЯ”
Резултати от Националния младежки литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя”
Националният младежки литературен конкурс бе организиран от Община Чирпан, къща-музей
„Пейо К. Яворов” и Фондация „Яворов”. В конкурса взеха участие ученици от V до ХІІ клас от
градовете Чирпан и Търговище с общо двайсет творби.
На 13.01.2013 г. жури в състав: Виолета Христова - председател и членове Камелия Кондова и
Делиана Начева, разгледа получените творби в Националния младежки литературен конкурс „И
ти си в мене – ти, родино моя” и присъди следните награди:
І възрастова група - V-VІІІ клас - проза:

І място – Весела Недялкова – 7 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за есето „Страшно много обичам България”.
ІІ място – Десислава Георгиева – 6 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за разказа „Звездна екскурзия”.
ІІ възрастова група - ІХ-ХІІ клас - поезия:
І място – Петър Петров – 11 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за стихотворението „Разходка”.
ІІ място – Мустафа Мустафов - 11 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за стихотворението „Обич”.
ІІІ място – Христо Рангелов - 11 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за стихотворението „Под небето на герои”.
Поощрителна награда – Стефани Ангелова - 11 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за стихотворението „Орисница”.
ІІ възрастова група - ІХ-ХІІ клас - проза:

І място –Лидия Йорданова - 11 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за разказа „За паметта и героизма”.
ІІ място – Моника Метева – 9 клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – гр. Търговище – за разказа „Мечта за песен”.
ІІІ място – Аделина Делчева – 9 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр.Чирпан.
Наградите бяха връчени от кмета на Община Чирпан Кичка Петкова на 15.01.2013 г. в експозиционната зала
на къща-музей „Пейо К. Яворов”. Отличените получиха грамоти, книги и парични премии.
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Творби на класиралите се на първите места в Националния младежки литературен
конкурс „И ти си в мене - ти, родино моя“ 2013.

Страшно много обичам България
Стресна ли ви заглавието? Не бързайте да ме съдите. Прочетете докрай и ще ме разберете. Аз съм на 14 години – от младото поколение на родината ни. Онова, за което
възрастните казват, че ще гради бъдещето на България. Ще го гради…как? Срам ме е, когато ни наричат „интернет – поколение”. Гузна съм, че точно интернетът ни накара
да забравим родния си език. Всяка година на 24-ти май съм горда, че съм българка, че имаме този звучен, красив български език…който хората от моето поколение
променят, заменяйки букви с цифри, за да се изразят „модерно” на латиница пред приятелите си във фейсбук и скайп. Тогава в ушите ми звучат Паисиевите слова : „О, неразумни…защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не пишеш на родния си език?” В най – тежките години на робство българите са защитили и съхранили своя
език, народност, бит и земя. За да ни има днес нас, които с гордост повтаряме думите : „И ний сме дали нещо на света…” А какво ще дадем ние – младите хора на 21-ви век?
…Беше в час по литература. Внимателно слушах разказа на учителката за братята Кирил и Методий. Неусетно часът свърши. С биенето на звънеца всички излетяха навън.
Останах сама. Беше зима, рано сутринта, след първия час – още тъмно и някакси необичайно тихо. Гледах портрета на светите братя, закачен над черната дъска. Тишината
ме обгръщаше и като че ли чувах мислите си. Каква сила е помогнала на св.Кирил и св.Методий да извършат великото си дело, да защитят правото на съществуване на
един „варварски” език, да бъде признат той, наред с „великите” езици…Едно особено чувство на гордост ме беше обзело. Как го усетих ли? – По свиването на сърцето си.
„Трясссссс!” – силен удар ме сепна и прекъсна мислите ми. Уплаших се. Картината, в която бях се взирала с притаен дъх, беше паднала. Станах бързо и се наведох да я вдигна. Изумена видях, че се е сцепила на две половини. Братята на портрета бяха разделени. Дали това трябваше нещо да ми каже? Веднага мислите ми взеха друга посока.
В последните години много българи напускат родината, за да търсят нов, по- добър живот. Не можем да им се сърдим – право на всеки човек е да избере как да живее. Но
не мога да им простя, че забравят родния си език. Опитах се да прогоня тези мрачни мисли, защото не искам да повярвам, че няма да останат хора, които обичат България
и българския език. Събрах парчетата от картината, стиснах ги в обятията си с мисълта: „Аз няма да ви разочаровам!” и ги прибрах в раницата си. На следващия ден сутринта
преди първия час донесох нова картина и я закачих на мястото. Никой от съучениците ми не разбра промяната, аз с никого не споделих случилото се. Защо да ги занимавам – това са млади хора, с толкова различни интереси, с толкова „важни” мисли, че една картина с Кирил и Методий как да ги впечатли?... Може и да са прави, знам ли?
Но съвсем скоро бях потресена от една случка.
В петък, след часа по български език, се отправихме към салона за час по физкултура. Бяхме правили тест и още под впечатленията от него се водеше разпален разговор
между мои съученици, очевидно недоволни от резултатите. Слушах ругатни по адрес на съответния учебен предмет. Едно момиче каза: „За какво ми е тази граматика? Аз
няма да съм „българка”, така или иначе, когато порасна, мисля да живея в Европа.” Погледнах я възмутено, но ме смрази колко доволна беше от думите си. Не можех да
повярвам, че едно момиче на моята възраст може да говори така за родината и за родния си език. Излязох навън. В мислите си обвинявах тези, които участваха в разговора и взаимно се подкрепяха. Търсех оправдание за думите им – били са афектирани, а в такъв момент човек не си дава сметка какво изрича. Но сама не бях убедена в
това. В крайна сметка, казах си, човек има право на избор и по-добре да не се намесвам. Но не се успокоих. Мислите не ме напускаха.
Като всеки млад човек, аз също използвам социалните мрежи и общувам във виртуалното пространство. Но съм категорично ЗА писане на кирилица!!! Дразня се, когато
някой отсреща ми пише на български език с латиница / плюс цифри, които заменят някои букви /. Когато ги попитам защо го правят, отговорът е прост: „Не знам!” Дали
смятат, че така са по-модерни? Или изглеждат по-образовани? Или…знам ли какво мислят, щом не могат сами да кажат?...
Но ако мен ме попитат защо пиша на моя, български език, аз знам какво да отговоря. Искам на никого да не хрумва това – да заменят българския език с който и да е друг
и родината ни с която и да е друга. Защото уверено мога да заявя :
СтраШно много обиЧам бЪлгарския език и с гордост изриЧам името България!
Весела Николаева Недялкова – 14 г., гр. Търговище, Второ СОУ „Проф. Никола Маринов” – VІІ г клас.

За паметта и героизма
Усещам аромата на стара хартия – такъв е мирисът на самото време. Времето, увековечено в слово, а словото – стаило в себе си спомените за миналото, за паметта, за времето, за
героизма... За хората - онези българи, които водени от своята вяра, с перо или с оръжие в ръка, са възродили българския дух. Хора, разказващи за падения и възходи, затъмнения
и развиделяване.
Мартенското слънце се крие зад пух от облаци. Почти не го виждам от прозореца. Размърдвам се в стола си. Не съм сигурна от колко време съм тук. Днес се върнах цял век назад. В
библиотеката в моя роден град Търговище потъвам в документи, снимки. Потъвам в спомените на един мой съгражданин, взел участие в Балканската война. Неговото име е Стефан
Няголов от Търговище – запасен офицер, учител. Той разказва за придвижването към театъра на бойните действия и атаката на Одрин. Бил е командир на батареята, която първа
открива огън на 12 март 1913 година.
„Трябваше да впрегнем по 15 чифта биволи само за едното оръдие – то тежи 4000 килограма! Движението беше трудно и опасно, пътят – тесен и стръмен, с много завои. Замръкнахме на връх Шипка. През нощта една от жените, които придружаваха биволите си, роди момиченце. Посъветвахме я да го кръсти Победа... С малки премеждия (колелото на едно
оръдие притисна крака на войник) стигнахме в Казанлък...Получих заповед за ново назначение – помощник – командир на втора 15-сантиметрова гаубична батарея, и трябваше
да замина за Одрин. На 11 март към 17 часа получихме заповед на другия ден в 5 часа сутринта да започне атаката на Одринската крепост. Да открие огън бе определена нашата
батарея, командувана от поручик Филов. Тая заповед малко ни смути, защото поради дългата обсада на крепостта ние вече живеехме с мисълта, че до атака едва ли ще се стигне.
Турските батареи често ни обстралваха, а ние не трябваше да им отговаряме, за да не издадем позициите. Прекарахме една неспокойна нощ... Атаката започна сутринта на
12 март в 5 часа по целия фронт с цел турците да бъдат заблудени по отношение на избрания сектор. Съгласно заповедта първа откри огън нашата батарея. След нас на всеки
пет минути една след друга започнаха да стрелят и другите батареи. Бризантните гранати, които падаха по целите или близо до тях, дълбоко се забиваха в земята и правеха
големи ями. Като се има предвид, че по сектора стреляха едновременно сто тежки оръдия, може да се предполага какъв ще бъде ефектът. Земята около турските батареи започна да кипи... Към 11 часа турците започнаха да възпламеняват военните си складове, които избухваха със силен гърмеж и облаци от дим. Бяха решили да предадат крепостта.
Още сутринта нашата пехота, срещайки слаба съпротива, стигна близо до телените мрежи, но да атакува позициите на противника беше невъзможно. Там пехотинците бяха
приковани от вражески картечници, срещу които ние, артилеристите, бяхме безсилни. Те бяха прикрити близо до нашите части и, ако се опитахме да стреляме, поради естественото разсейване на снарядите, можехме да засегнем и своите. Нашите войници, само с ножици под вражеските куршуми, се опитваха да направят проходи в телените мрежи.
Дадоха се много жертви, положението се затегна, а денят вече си отиваше. Настъпи нощта. Ние продължавахме да стреляме с рядка стрелба, колкото да не дадем възможност
на противника да се съвземе. Тогава наша полска артилерия успя да се изнесе напред и, макар че даде много жертви, успя да направи проходи в телените мрежи. Пехотата настъпи
и най-напред падна фортът Айджиолу. Одрин падна! Не ни се вярваше. Преди атаката ни се струваше, че всички ще загинем, а ето ги сега моите момчета – нищо им няма, бързо
се забравя умората, не можеха да се нарадват на победата. Те даже и малко се възгордяха, защото при нас идваха пехотинци, изразяваха възторга си от стрелбата и потупваха
гальовно оръдията, които ги бяха подкрепяли в боя.”
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Спомените на моя съгражданин са толкова крехки. Ронливи като хартията, която им е убежище. Словото е пазител на миналото. Самото то е история, която започва през есента на
далечната 1912 година. Започва с една възродена, сплотена и духовно въздигната нация. Нация, която ликува и няма търпение час по-скоро с оръжие в ръка да постигне идеала на
Отечеството, приемайки войната с Османската империя.
След обявяването на войната в старозагорската църква “Света Богородица”, излизайки на препълнения с гражданство площад, сред българските военни командири и чуждестранните наблюдатели, и кореспондентите на най-големите европейски вестници, Цар Фердинанд в парадна военна униформа с фуражка, пагони и ордени на върховен главнокомандвуващ,
препасан с кавалерийска сабя, пожелава да му бъде направена една историческа снимка. Върху гърба на снимката Монархът собственоръчно е написал:
“Почвам войната, за да скъсам робските вериги на братята българи отвъд Шара, Пирина и Родопите.“
Фердинанд
5. октомври 1912 г.
Стара Загора
Българското командване мобилизира близо 600 хил. души, които тръгват под бойните знамена с искрено родолюбиво въодушевление... Няма в новата история на България друг
момент, когато нацията е толкова единна и себепожертвувателна, когато чувството за отечествена перспектива да е завладяло така силно ума и сърцето на обикновения българин.
По този повод Джеймс Бауър отбелязва в дописка до вестник „Таймс”: „Мъже над допустимата възраст, момчета, още незавършили обучението си, мъже, отхвърлени поради
негодност да служат, се тълпяха и предлагаха своите услуги...Страната се е вдигнала в защита на националната кауза...”
Но не само българите в България са готови да се борят до смърт за свободата си. На 23 септември 1912 год., в навечерието на Балканската война, се създава Македоно-одринското
опълчение. Сънародниците ни от Македония и Одринска Тракия, които са наскоро избягали от пределите на Османската империя, с туптящи сърца и оръжие в ръка застават рамо до
рамо със своите братя.
Много представители на българската интелигенция вземат участие в Балканската война. Един от тях е големият поет Яворов. Той облича войнишкия шинел, с готовност да защитава
свободата. В началото е виден участник в революционните борби на българите в Македония, четник, войвода, а по-късно и допълнителен член на Задграничното представителство
ВМОРО, за да стигне през 1911 г. до запасен член на Централния комитет на организацията. Яворов сам определя своята дейност в Македония пред руски журналист така: „... аз никога
не съм принадлажал и не ще принадлежа на каквато и да е определена македонска група. Мене ми е чужда всяка партийност, за мен е непознато пълно подчинение. Затова аз съм
гледал и си гледам работата в Македония като дълг към България. ... Мен ме тегли навсякъде, където има борба за право и справедливост и аз ще поднеса своята малка жертва
пред всички олтари, в които гори огънят на българската пожертвувалтелност.”
По време на Балканската война той отново е в Македония. Само три дни след венчавката си с Лора е с четата си на гара Белово на път за границата. Участва в освобождаването
на Банско и Разлог от турците и става първият кмет на Неврокоп. На 27 октомври заедно с войводите Йонко Вапцаров, Христо Чернопеев и Михаил Чаков превзема град Кавала.
Посветил се на великата идея – борбата за свобода на българите в Македония и Одринско, творецът й остава верен до края на живота си. Дори в допълнение към завещанието си
нарежда: „Да бъда погребан с туристическата си куртка, шаечени панталони, с ботушите, и ако не се намери каскетът, някоя фуражка. Ако не умрях в Македония, то поне да умра
тъй, както бях приготвен за нея.”
В дома на книгата в моя роден град Търговище човек може да намери всичко, свързано с войната от оново време, белязало телата и душите на милиони. Тук чакат дописки, писма,
истории, мечти... Чакат някой да пожелае да научи за тях, чакат някой да ги срещне със слънцето, отново. Попадам на статия отпреди 10 г. в местен вестник. Тя носи своето послание,
както всички източници, запазили късче от времето на Балканската война. Споделя пътя на пощенска картичка и писмо, адресирани до мои съграждани, отнасящи се до събитията,
разиграли се в Одрин на 13 март 1913 г. Картичката е предадена от г-жа Минка Сапунджиева, а писмото - от Художествената галерия в Търговище. Писани непосредствено след превземането на Одрин, те разкриват чувствата на победетелите веднага след падането на крепостта. Картичката е писана от д-р Стайчо Сапунджиев до брат му Ради – търговец в Ески
Джумая, както се е казвал някога градът ни.
„17.03. 1913г.
гр. Одрин
Бате,
Благодарение голямата храброст на войската и умелостта на началниците Одрин бе превзет в 28 часа и с малко жертви. Слава на
нашите борци! Местоположението на града е особено хубаво. Тук сме от 13 того в 9 часа сутринта. Поздрави всички!
Стайчо”
Писмото обаче грабна повече моя интерес. И неслучайно. Писано е от Христо Абаджимаринов, също търговец в Ески Джумая. Адресирано е до брат му Иван Абаджиев - учител, който
по-късно става кмет на града. Техен брат е художникът професор Никола Маринов, чието име носи моето училище днес. Затова очите ми запрепускаха развълнувано през буквите.
„13.03.1913 Иванчо! Падането на Одрин ще ти разправя. Цели 30 часа с безсъние, с голям трясък, гърмежи, превзехме града. Срещу него има носочени български и сръбски оръдия...
Като почнеха да стрелят, земята трепереше, като че си в трена и околността светеше като дене.. .Арда, Марица и Тунджа минават през средата на Одрин и се съединяват на
долния му край. 5 пъти е по-голям от Шумен. Прочутата джамия Султан Селим я видяхме – цялото й кубе от злато. 12 ходжи се качват да викат... (Обсадените), гдето стояли
гладни, видяхме с очите си като ядат мъртви коне, умрели от гранатите. Като кучета понеже нямат ножове да си отрежат и дават часовниците си за 1 хляб на нашите войници.
В града – голяма евтиния. Народонаселението е повече от турци и евреи, българи малко. Като влязахме в града – слава! Хората искаха от нас хляб...Славна войска имаме! Камбаните постоянно бият от радост...Ти да прочетеш това писмо на всички твои приятели и после да го дадеш на Кирушка (съпругата на автора) да го прочетат и техните роднини...
Останаха в Одрин само 800 оръдия от турчина, а другите богатства са неизказани”
Замислям се - в съзнанието ми остава образът на войника, подпрял се на коляно, пишещ на своите близки, преливащ от вълнение. Другарите му пеят до прегракване „Шуми Марица”,
забиват гордо крак в земята, целуват ръцете на командирите си, а в далечината, високо над тях, в пролетното небе на Одрин, на четирите минарета на Султан Селим джамия, плющят
победоносно български трибагреници. Вече никой не е останал от онези, за които са предназначени тези слова. Не! Останали сме ние, потомците на тези славни български войници! За
мислите и чувствата от паметния ден мога само да гадая. Единствено в документите и в родовата памет са останали следи от славното време. Ескиджумалии – герои от Балканската
война! Посветена им е цяла страница в същия вестник. Подполковниците Никола Свещаров, Иван Бончев и Юрдан Аврамов, майорите Александър Бърнев и Аврам Шшков, поручник
Георги Касъров и капитан Иван Данаджиев са малка част от нашите борци. Всичките носители на ордена „За храброст, “, въведен през 1880 г. с Указ на Княз Александър I Батемберг
като най-високото бойно отличие в българската войска.
Прочетеното дотук ме кара да вярвам, че и ние сме дали много, че нищо не ни е подарено, че е заслужено с кръв и болка. Млади мъже, изпращани във вечния си сън, във вечния
си покой, не от млади невести, не от майки и бащи, не от невръстни братя и сестри, не от млади годеници, не и от децата им, а само от другарите им по оръжие – там, с панахида
на бойното поле под опечаленото небе. Към фронтовете на бойното поле са тръгвали поети, писатели, художници, повечето в разцвета на своята младост и талант. Някои са били
доброволци в името на майчица България – истински патриоти и интелигенти.
Някои оставят костите си на чужда земя, други завинаги ще свържат творческата си съдба с военната тематика, като писателя Йордан Йовков, офицер в 41-ви пехотинен полк.
Неговата дъщеря споделя: „Татко ми и до последните си дни не държеше на своята поезия. Докато на белетристиката си здраво държи. И своя истински поход в литературата
ни започва след участието си във войната срещу Турция 1912 -1913 г.”
„Аз се родих като скулптор през Балканскта война” – казва ваятелят Иван Лазаров, чиито ръце на голям
майстор сътворяват прочутата фигура „Те победиха”. Композиция, изобразяваща крачещи един до друг човек и бивол, вдъхновява Йовков да създаде едноименния си разказ, в който
разкрива болките, приятелството и радостите, съществуващи между човека и животното. С много мъка е изпълнена неговата повест „Земляци” – мъката на българския селянин,
на обикновения човек, който оставя земята, семейството, селото си – за да замине на фронта. И най-нежният български лирик Димчо Дебелянов участва във войната. Неговите
военни стихотворения са тихи и примирени, в тях няма военен патос, а една дълбока хуманна философия – „Мъртвият не ни е враг”. Поетът Теодор Траянов, артистът Христо Ганчев и
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четиридесетгодишният Антон Страшимиров също изпълняват синовния си дълг и заминават за фронта.
Битката при Балкан Тореси, състояла се на 7 ноември 1912 г., в резултат на която българите изтласкват окончателно османските войски от Източните Родопи, пази в архива си запомнящите се думи на Явер паша – „Това е ураган!” Турският комаднващ признава бързината и мощта на българското настъпление. Основен принос за победата дава и 3-та бригада от
Македоно-одринското опълчение.
По този повод австро-унгарски специалист пише: „Атаката е в кръвта на българския войник. Неговият боен дух и устремът му са достойни за възхищение. Българските генерали
написаха нова страница във военната история и с успех завършиха едно от най-смелите и най-бляскавите приключения, предприемани някога.”
Краят на войната е подписан на конференция в Лондон на 17.05.1913 г. Преговорите започват още след примирието от Чаталджа от 20.11.1912 г., но то се спазва само на българотурския фронт в Източна Тракия, където се задържа около два месеца. Балканският съюз, от една страна, в лицето на България, Сърбия, Гърция и Черна гора подписва Лондонският
мирен договор, а от друга - Османската империя, и официално е сложен краят на Балканската война. Победената империя е принудена да отстъпи на съюзниците почти всичките си
балкански владения - Македония, Албания, Епир, Косово, Санджак, Беломорска и Одринска Тракия. Договорът урежда създаването на албанска държава.
Мартенското слънце вече не се вижда от прозореца, настанило се удобно в нощната си постеля. Разлиствам страница след страница, споделям радост и болка, изживявам човешки
съдби... Съдби, свидетелстващи за падения и възходи, за затъмнения и развиделяване. И като че ли ставам част от историята, от славата и героизма на българския народ, на българските войници, чийто подвиг Иван Вазов прославя:
По бойните поля не бях,
но бойний трепет аз изпитах.
Борци, и аз с вас налитах,
със вас живях и с вас кръв лях.
И дори сега, докато напускам библиотеката, усещам аромата на стара хартия – такъв е мирисът на самото време. Времето, увековечено в слово, а словото – стаило в себе си спомените за миналото, за паметта, за времето, за героизма...

Лидия Красимирова Йорданова - ХІ б клас, ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище.

Разходка
Родината обичам като майка,
усещам я тъй близка, скъпа на душата.
Разходката си аз започвам
в най-прелестното място на земята.
Под слънцето на Добруджа ще мина,
ще взема златен клас във шепа,
по пътищата бели на доброто
героите на Йовков да усетя.
В Родопа планина ще писне гайда,
във въздуха ще гръмнат чановете медни
да ми припомнят за предци далечни
и за Орфей, за времена разделни.
На шопското хоро ще се захвана
и в ритъма му бърз ще заиграя,

калпака български над вежди ще нахлупя
това е мойта орисия, зная.
Със маската на кукерите страшни
ще скачам и ще гоня злото,
за плодородие и здраве ще играя,
в живота ни да победи доброто.
На колене пред Шипка ще застана героите велики ще си спомня,
там свободата наша се родила,
признателност дължим огромна.
Разходката ми все ще продължава през Търново, Батак и Рила...
в най-прелестното място на земята,
в България – и теб, и мен родила!

Петър Каменов Петров - ХІ б клас, II СОУ „Проф. Никола Маринов” - гр. Търговище.
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КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
Резултати от конкурса „Франция и България в рисунки”.
На 15.01.2013 г. в къща-музей „Пейо К. Яворов” в Чирпан бяха отчетени резултатите от Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят” на името на Василия Стоилова. Конкурсът бе организиран от Алианс Франция – България – клуб Чирпан, Фондация „Яворов” и Общински съвет
– Чирпан. Темата на конкурса бе „Франция и България в рисунки”. В него взеха участие ученици
от V до ХІІ клас от градовете Чирпан, Габрово, Пловдив и Кърджали.
На 14.01.2013 г., жури в състав: доц. д – р Марин Добрев – председател и членове Владимир
Кондарев и Тодор Иванов разгледа получените творби в Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят” и определи най - добрите.
Голямата награда получи Светослава Атанасова – осмокласничка от СОУ ”П. К. Яворов” – гр.
Чирпан. Наградата – боите на Василия Стоилова, маслени пастели „Рембранд” – бе връчена на
победителката от майката на Василия и праплеменица на Яворов Явора Стоилова. В конкурса се
отличиха следните участници:
І възрастова група-V-VІІІ клас:
І място - Гергана Георгиева -7 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр.Чирпан.
ІІ място - Ивелина Илиева – 5 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр.Чирпан.
ІІІ място – Кина Милчева – 6 клас, ОУ „Васил Левски” – гр.Чирпан.
Поощрителна награда – Станислава Кацарчева – 5 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр.Чирпан.
Поощрителна награда – Мирослава Генова - 5 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр.Чирпан.
ІІ възрастова група - ІХ-ХІІ клас:
І място – Силвия Георгиева – 10 клас, СОУ ”П. К. Яворов” – гр. Чирпан.
ІІ място – Миглена Христова – 9 клас, Национална Априловска гимназия – гр. Габрово.
ІІІ място – Йоанна Докова – 10 клас, Национална Априловска гимназия – гр. Габрово.
Поощрителна награда – Даниела Александрова – 9 клас, СОУ „П. К. Яворов” – гр. Чирпан.
Наградите на победителите бяха връчени от кмета на Община Чирпан Кичка Петкова. Отличените получиха грамоти, книгата „Загадката Василия”, календарът на Фондация „Яворов” и парични
награди.

ВИДНИ СТАРОЗАГОРЦИ - АНГЕЛ ДИНЕВ
Премиера по повод 100 години от превземането на Одрин.
На 14 март от 17.30 часа в кинозалата на СОУ „П. К. Яворов” се състоя премиера на книгата
на Ангел Динев „Видни старазагорци, командвали българската армия през балканските войни
(1912- 1913г. )”. Поводът бе 100- годишнината от превземането на Одрин. Организатори на премиерата бяха Фондация „Яворов”, СОУ „ Пейо К. Яворов” и Исторически музей - Чирпан. Книгата
бе представена от Тодор Иванов - председател на фондация „Яворов”. Той сподели радостта си
от факта, че се реализира тази среща с този млад, задълбочен и амбициозен автор. Това е третата премиера на книгата на Динев след представянето й в Стара Загора и Казанлък. Книгата
е посветена на вековния юбилей от обявяването на Балканската война, в памет на десетките
хиляди български воини, проляли кръвта си за свободата и обединението на Отечеството. Пред
публиката, сред която бяха ръководството на поделението в с. Свобода, военни и ученици от
хуманитарните паралелки на СОУ „Пейо К. Яворов”, Ангел Динев разказа за седем видни старозагорци, сред които бяха генерал - лейтенант Михаил Савов, генерал от пехотата Стефан Тошев, генерал - майор Вълко Велчев, генерал - майор Георги Абаджиев, генерал - майор Стефан
Азманов, генерал - майор Петър Салабашев и полковник Димитър Азманов. Авторът на книгата
подчерта, че най-голямо признание през Балканската война заслужават българската войска и
нейните доблестни военачалници.

ПЪРВА КОПКА В КЪЩА-МУЗЕЙ „ПЕЙО ЯВОРОВ”
И ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „МУЗЕЕН АНСАМБЪЛ
„ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”.

На 11 март в 11 часа в двора на родната къща на гениалния чирпански поет Пейо Яворов официално бе даден стартът на строително-ремонтните дейности по проект „Музеен ансамбъл „Пейо
Крачолов Яворов”.
Час преди официалната церемония „Първа копка” в конферентната зала на Общинска администрация се проведе пресконференция, чийто цел бе да се запознаят заинтересованите страни и
широката общественост с напредъка на проекта, целите, дейностите и очакваните резултати от
реализацията му.
В направената мултимедийна презентация бяха представени основните параметри на проекта,
който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” ,
съфинансирана от Европейския съюз на стойност 1 370 040.69 лв. и продължителност - 24 месеца.
Основната цел на проекта е развитие на туристическа атракция „Музеен ансамбъл „Пейо К. Яворов” за постигане на конкурентноспособен и устойчив културно-познавателен туризъм в град
Чирпан.
По проекта ще бъдат извършени следните строително-ремонтни дейности: цялостна реставрация
на родната къща на поета, строително монтажни дейности на експозиционната зала, библиотеката и архива на музея, изграждане на малък културно-информационен център и на камерна
сцена на открито с осигурени съвременни удобства за посетителите, озеленяване и изграждане
на алейна мрежа.
Проектът предвижда доставка на специализирано оборудване за изложение на архивни единици,
система за симултанен превод и многоезикови беседи, мултимедийно оборудване, оборудване за
озвучаване на откритата сцена, обзавеждане и оборудване на културно-информационния център, инсталиране на парково и художествено осветление в района на атракцията, монтиране на
платформа за хора с увреждания.
В рамките на проекта се обучават трима души, които ще придобият професия «Екскурзовод»,
специалност «Екскурзоводско обслужване».
Пред родният дом на поета бе отслужен водосвет от отец Георги от църквата „Св. Богородица”,
а кметът на община Чирпан инж. Кичка Петкова заяви, че общинското ръководство ще завърши
започналите дейности по проекта , за да се гордеят чирпанлии с обновения музеен комплекс.
Кметът на общината направи първата копка на предвидения в проекта амфитеатър, в чиито основи бе положен осветен от свещеника камък.

Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Контакти:
Къща-музей “Пейо Яворов” Чирпан
гр.Чирпан 6200, ул.”Крачолови” 26
тел. 0416/94019
e-mail: javorovch@abv.bg
Работно време:
понеделник - петък: 08:00 до 17:00 часа
събота и неделя: 09:00 до 16:00 часа

