
 

Училищен вестник 

    А  Г  Р  А 
Издава Професионална гимназия по земеделие      БРОЙ 2 

                                                    гр. Търговище                                НОЕМВРИ  2014 г. 

1 ноември – Ден на народните будители 

 

ПОКЛОН

Българи, будители народни- 

творци на ярка, жива светлина, 

живяхте в мрак! Но с дух свободни 

вървяхте сред пределите ни родни 

в път трънлив, по път към висина. 

 

И семето с любов от вас посято, 

след време раждаше прекрасен плод 

и словото ви, живо и крилато, 

превръщаше се в слово свято, 

пробуждащо заспалия народ. 

 

И вашите следовници след време- 

будители - учители добри, 

понесли благородното си бреме, 

се бореха теглото да се снеме, 

на светъл ден навред да зазори. 

 

И днес ний свеждаме чело почтено 

пред образа ви мъдър,светлолик 

с чувство топло, с обич съхранено 

в душите ни и с почит преклонено 

пред делото и подвига велик! 

 

Българи, будители народни- 

творци на ярка жива светлина, 

живяхте в мрак! Но с дух свободни 

вървяхте сред пределите ни родни 

в път трънлив към светла бъднина! 

                                          Харалан Недев 



               ИНТЕРВЮ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ С ИНЖ. СТЕЛА ТОМОВА ЗА УЧАСТИЕТО  Й  В                                                         

П                 ПЪРВАТА  НАЦИОНАЛНА УЧИТЕЛСКА ПРОГРАМА ОТ ОБЛАСТ  „ТЕХНИКА“ В ЦЕРН 

- Инж. Томова, какво означава  абревиатурата ЦЕРН? 

 

-Името ЦЕРН произлиза от абревиатурата на френски език Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire, което означаваЕвропейски съвет за ядрени изследвания. По-късно на 29.09.1954г. се 

преименува в Европейска организация за ядрени изследвания, но акронимът ЦЕРН се запазва.  Тази 

година се навършват 60 години от създаването на организацията. България е 20-та поред държава 

членка на ЦЕРН. Приета е през 1999г. и тази година се честват 15 години от членството ни в нея.  

Организацията е   водеща лаборатория в света за физиката на елементарните частици. Тя се намира 

на границата между Франция и Швейцария и е със седалище в Женева. Работeн език там е 

английският. В момента нейните държави членки са 21:  Австрия, Белгия, България, Чешката 

република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Холандия, 

Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното 

кралство.Румъния е кандидат за присъединяване. Сърбия е асоцииран член в предприсъединителния 

етап на членство. Индия, Япония, Русия, Съединените американски щати, Турция, Европейския съюз 

и ЮНЕСКО имат статут на наблюдатели. 

 

 
 

- Какви са впечатленията ви от ЦЕРН? 

- Незабравими.  Имах честта да участвам в  първата Национална учителска програма за учители по 

професионална подготовка от област на образование „Техника“ в CERN, която беше организирана от 
Министерството на образованието  и науката съвместно с образователния офис в CERN. Участвах в 
тази програма заедно с още 34 учители и 4 старши експерти по професионално обучение от цялата 
страна. Там се запознахме с миналото, настоящето и бъдещето на ЦЕРН.  Въведени бяхме във 
физиката на елементарните частици,  ускорителите,  детекторите и тяхното бъдеще. Запознати бяхме 
със създаването на Големия адроненколайдер и неговите големи експерименти (ATLAS, CMS, 
ALICE и LHCb).  Това е най-големият и мощен ускорител на частици в света. Имахме много  
интересни лекции за  комплекса  ускорители на ЦЕРН и системите  за тяхното управление, за 
електрониката  за ТОТЕМ експеримента, за откритието на Хигсбозона, GRID технологиите и 
използването им за експериментите в ЦЕРН,за медицинскитеприложения и изследвания в ЦЕРН, за 
създаването на сервизни роботи и тяхното използване в опасни среди, за образованието в ЦЕРН и 
др.Имахме визити запосетителския център GLOBE, в ATLAS ,  CMS ,Микрокосм.Посетихме тестовата 
установка на LHC магнитите, контролния център на LHC, AMS експеримента , контролния център на 
LHC, компютърния център на ЦЕРН и др. В училищната лаборатория на ЦЕРН проведохме 
експеримент с конструиране на Камера на Уилсън – детектор на космически частици. 



 

ATLAS CMS 

 

ALICELHCb 

 

 
- Каква е целта за провеждане на тази национална учителска програма? 
 
- Основните цели  са:  

• да се осъществяват  тесни връзки между средното образование и научно - 
изследователските центрове; 

• учителитеда се докоснат до най-новите технологии в световния научен център CERN и да 
се отговори на техния интерес към новостите в науката; 

• да се повиши интереса на учениците към природо-математическите и инженерните 
дисциплини.  

Повече информация  можете да намерите на сайта на ЦЕРН : www.cern.ch 
 



С Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р А    

 

 

 

 

Тържество 

Имаше тържество за България и Китай, 

гледахме и танц на истински самурай! 

Появи се не един търговищки балет, 

който с овации от хората беше приет! 

 

 

Шестваше на сцена като лунен пейзаж 

и се въплъти в прекрасен рибен пасаж! 

Появи се ненадейно космически глас, 

всеки го аплодира, слушайки в захлас! 

 

 

Оркестър, хор, балет са основното ядро, 

танцьори изиграха прекрасно хоро! 

Китайският човек почва да доминира, 

дано всеки материални блага презира! 

 

 

Дни на Китай в Търговище 

Фирми от Търговище и Китай участваха 

в съвместен бизнес форум, организиран по 

случай 65-годишнината от установяването на 

дипломатически отношения между двете 

държави. Представители на водещи китайски 

фирми в селскостопанския, туристическия и 

енергийния сектор придружаваха 

икономическия съветник на посолството Юан 

Къхуа. Дните на Китай завършиха с тържествен 

концерт в Драматичния театър. 

            Сега Китай е икономическа сила втора, 

може и да стане първа световна изгора!       

Препоръчва се и на българската нация 

 

китайска дисциплина, но с мотивация! 

Живко Жеков 



180 години от рождението на Любен Каравелов 

 

1834 -  1879 

На 7.ХІ.2014 г. се навършват 180 години от рождението на  бележития народен будител, поет , писател, 
журналист и революционер Любен Каравелов. Роден е в Копривщица. През 1861 г. съставя първия си 
програмен документ, в който обосновава идеята за освобождение на България чрез революционни средства и в 
"братски съюз" с останалите южнославянски народи. През  1867 г. се установява в Белград като дописник на 
руските вестници "Голос" и "Московские новости". От  1869 г. издава свой революционен вестник "Свобода"  
През  октомври 1869 г. заедно с Васил Левски и други емигранти основава Българския революционен централен 
комитет (БРЦК) в Букурещ . Избран е за негов председател. Издава в. Независимост" (1973-1974), от 1975 г. - 
сп. "Знание". Автор е на десетки повести и стихотворения, които му отреждат мястото на класик на българската 
възрожденска литература : "Памятникинародногобытаболгар", "Българи от старо време", "Крива ли е съдбата" 
,"Хаджи Ничо" ,"Неда","Маминото детенце", "Децата не приличат на бащите си" и др.

„Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните 

бистри и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце, 

ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, що е останало в моята осиротяла 

душа добро и свято - всичко е твое!”Из „Българи от старо време“

Хубава си, моя горо

              Хубава си, моя горо, 

миришеш на младост,  

но вселяваш в сърцата ни 

само скръб и жалост. 

 

Който веднъж те погледне, 

той вечно жалее, 

че не може под твоите 

сенки да изтлее, 

 

а комуто стане нужда 

веч да те остави, 

той не може дорде е жив 

да те заборави. 

 

Хубава си, моя горо, 

миришеш на младост,  

но вселяваш в сърцата ни 

само скръб и жалост... 

                   Любен Каравелов 

 



РАЗГОВОР С УЧИЛИЩЕТО 

 

Антон:Здравей, училище! Всеки ден ние влизаме през широките ти бели врати и ти ни 
приютяваш с бащина ласка в топлите си уютни кабинети. Ще ни разкажеш ли своята история? 

Училището: Аз съм първото професионално училище в целия  Търговищки край. Създадено съм 
преди 62 лета в далечната 1952 година като Машинно-тракторно училище( МТУ ). Първите ми 
курсисти – бъдещи механизатори, бяха 34 момичета и момчета. 

Антон:Какъв е бил курсът на обучение през годините? 

Училището: В началото курсът на обучение беше тримесечен, после стана шестмесечен, 
двугодишен.През1967 година МТУ и Селскостопанското училище се обединиха. През 1972 година 
прераснах в СПТУ с тригодишен курс на обучение, а от 1996 година – в Професионална гимназия по 
земеделие с четиригодишен курс на обучение. 

Антон: Кой е бил първият директор? 

Училището: Първият директор беше Стефан Симеонов, а за негов помощник беше определен 
Симеон Донев. Последователно директори бяха: Михаил Михайлов,Йорданка Матвеева, Никола 
Ботев, Николай Матвеев, Стефан Владев, Иван Ставрев, Стелиян Илиев, а от 1997 година до днес - 
Живко Жеков. 

Антон: Винаги ли си се помещавало тук? 

Училището:Не, в началото бяхме настанени в бившето начално училище „Кирил и Методий“ (зад 
спортната зала), после в старата гимназия (сега исторически музей), дори две години 
десетокласниците провеждаха занятия в ученическия лагер  в местността „Парка“, защото стаите не 
ни достигаха. Построихме си нова и модерна сграда в квартал „Запад“ с помощта на ученици и 
учители, но тъй като нямаше къде да учат малчуганите в бързо разрасналия се  нов квартал, се 
преместихме в днешната сграда, а по-късно – в с. Стража. През 1996 година се върнахме 
окончателно в гр. Търговище. 

Антон: Какви специалисти си подготвило през всичките тези години? 

Училището:За шест десетилетия тук завършиха образованието си и получиха професионална 
квалификация над шест хиляди специалисти в областта на земеделието: механизатори, шофьори, 
монтьори на селскостопанска техника, растениевъди, животновъди, земеделски техници, лозаро-
винари, фермери,икономисти в земеделското стопанство... 

 



 

Антон:Гордееш  ли се със своите възпитаници? 

Училището:Заслужено се гордея със своите бивши и настоящи ученици. През мене са преминали 
цели поколения – завършили са бащите, а сега тук учат и техните деца. Няма кътче от родния ни 
край, който да не обработват. Честни трудови хора, които се грижат за хляба на народа. Гордея се и с 
тези, които завършиха ВУЗ: агрономи във водещи аграрни фирми, инженери по селскостопанска 
техника,зооинженери, специалисти по растителна защита, еколози, учители, икономисти...  Надявам 
се, че ще се гордея и с вашите успехи...и ще разказвам историята си и на вашите деца... 

Антон Митков- ХІІ „б“ клас 

 

 

 

 

 

 

МОЕ УЧИЛИЩЕ                                                                                               

            На ПГ по земеделие, гр. Търговище                                                  

Мое  училище - шумно и весело,                                              

шейсетгодишно вече си ти - 

побеляло и помъдряло, 

а младежки глъч от теб пак ехти. 

Мое училище - цветно, усмихнато - 

приютяваш толкова млади сърца : 

влюбени, дръзки, напористи и плахи, 

сили им даваш и надежда една. 

В тебе повярвали – те поглеждат звездите, 

със заякнали мишци – към тях протягат ръце 

и, докоснали ги - достигат мечтите. 

Училище, ти децата превръщаш 

в дръзки девойки и в силни млади мъже. 

Цветанка Иванова 

 



Поетически откровенияПоетически откровенияПоетически откровенияПоетически откровения
на нашата възпитаничка Паулина Стефчева

                                                  Надежда без граници 

Ние живеем в малка държава, 

Антична и велика и с вековна слава. 

Достойно тя традициите свои защитава, 

                                                   да я поругават- не позволява.                           

                                                   Европа е една – защо да се делим? 

                                                   Животът е труден- да се обединим! 

Да бъдем всички братя с протегната ръка,  

А всяка наша дума да сгрява сто сърца! 

 

България е символ на величие и сила. 

Един след друг герои славни е родила. 

Знание и мъдрост до днес е съхранила. 

 

Гордо се развява българският флаг. 

Равни във Европа с другите сме пак. 

А нашата надежда за мир и свобода 

Ни води все напред към по-хубава съдба.  

Истински щастливи ще сме пак, когато 

Цената на приятеля по-скъпа е от злато 

И горди сме от факта: в Европа сме и в НАТО.  
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