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108 години от рождението на Емилиян Станев  
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ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ  НА  2.  СОУ  „АКАД.  ЕМИЛИЯН  СТАНЕВ”, Бр. 1, 2015 г.

  “През тия години не съм чувствал близо до себе си като „духовна 
нагласа” никого. Ако има такъв – единият от двамата ни е излишен. 
Това е невъзможно, освен за мой подражател, а подражателите не 
чинат, те са фалшификат.”

  Учителите и учениците от 2. СОУ отбелязаха 108-та 
годишнина от раждането на патрона на училището – 
Емилиян Станев. Прозвуча химнът на нашето училище. 
Осмокласници от паралелката с профил “Хуманитарен” – 
журналистика прочетоха откъси от свои есета, посветени 
на живота и творчеството на Емилиян Станев. Директорът 
на 2. СОУ, госпожа Елеонора Лилова направи тържествено 
обръщение към малки и големи и поднесе цветя пред 
неговия паметник.

    Коя според Вас е най-ценната човешка добродетел?
    Чистосърдечността.
    Недостатък, който сте склонни най-лесно да извините?
    Глупостта.
    Недостатък, който Ви внушава най-голямо отвращение?
    Подлизурството на мазниците.
    Кое е Вашето любимо занятие?
    Ловът и съзерцанието.
    Кое развлечение Ви е най-приятно?
    Пак ловът и играта с моите ловни оръжия.
    Вашата представа за нещастието?
     Техническият напредък.
    Коя съдба Ви се вижда най-вече за оплакване?
    На хитреца, който от хитрост си откъсва главата сам и на 
полуучения – всезнайко.
    Кой е бил най-хубавият момент в живота Ви?
    Много са, не мога да кажа кой е най-хубав.
    А най-печалният?
  Когато късно съм разбрал истината. И тия моменти са 
доста, за съжаление.
    Коя е Вашата най-голяма надежда?
    Че няма да умра никога, макар и да съм човек,     следователно 
– смъртен.
    Вярвате ли в приятелството?
    Понякога.
    Вашият любим литературен герой?
    Бай Ганьо.
    Вашият любим поет?
    Иван Вазов.

    Вашият любим прозаик?
    Йордан Йовков.
    Вашият любим композитор?
    Моцарт.
    Вашият любим художник?
    Оня, който е нарисувал Десислава в Боянската черква.
    Какво е мнението Ви за най-младата литературна смяна 
у нас?
    Мнозина са позовани, малко са призвани.
    Кое според Вас е шедьовърът на природата?
    Във всеки случай не е човекът, може би цветето.
    Посочете някои от отличителните черти на нашата епоха. 
 Съпротивата, съзиданието, но и пресищането, 
отчуждението.
    Кои качества у българина цените най-много?
    Твърдоглавието му.
   Напишете една от Вашите мисли или цитат, който Ви е 
приятно да си спомните.
    Ех, мои грехове, скрити от хорските очи, вие ме карате да 
върша добро!
    Вашият девиз?
 Колкото по-сложно, толкова по-неразрешимо и 
следователно по-весело, по-умно!
    Как виждате бъдещето на човечеството?
    Да се пресели и на други планети, понеже богатствата на 
земята няма да му стигнат!
       (Размисли от книгата „Неутолимият”. Стоян Каролев, Български 
писател, София, 1982 г. Изповедта е записана от Георги Чаталбашев)

Мнозина са позовани, 
малко са призвани



 
  

„Акад. Емилиян Станев“ 
2. СОУ

  КАТО ВТОРО НЯМА ВТОРО

        СКЪПИ КОЛЕГИ,

       УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И 

       РОДИТЕЛИ,

 Това, което до старини сгрява 
сърцата ни, са училищните спомени, 
редом с най-милите неща като 
родина, майка, бащин дом, приятели! 
  Преди 40 години 2. СОУ отваря 
врати. 40 години, изпъстрени с 
училищни спомени – 40 випуска, 
хиляди ученически съдби, стотици 
учители, допринесли със своя 
професионализъм за издигане на 
авторитета на 2. СОУ! Хиляди са 
възпитаниците на нашето училище. 
Много от тях остават в София, други 
– съдбата разпраща в различни 
краища на страната и чужбина. Сред 
тях има имена-гордост за училището, 

  Четиридесет години първокласниците прекрачват прага на 
училището, стъписани от жизнерадостния глъч на по-големите, 
жадни за знания, открития, приятелства.
      Четиридесет години напролет учителите плачат на раздяла с де-
цата, изпращайки ги като ято с родителска благословия и 
възкръсват за нов живот наесен, запалвайки светилника на 
копнежа към знание и творчество, сгрявайки с него новите си 
ученици.
   Четиридесет години прекрасните ученици на 2. СОУ „Акад. 
Емилиян Станев“ покоряват личностни, научни и професионални 
върхове, запазвайки брулената от превратностите на Времето 
нишка на човешки добродетели. 
   Четиридесет години строителите на 2. СОУ „Акад. Емилиян 
Станев“ – моите колеги директори, учители, служители, даряват 
учениците със знания и обич, мъдрост и въображение, възпитават 
ги в дух на толерантност, етичност и демократичност.
     Гордея се в Вас, скъпи бивши и настоящи учители и ученици на 
2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“. Убедена съм, че ако продължим 
все така всеотдайно да се трудим и учим днес, ще успяваме утре. 
Защото ни е отредено да живеем заедно в един свят без граници, 
който само ние можем да направим прекрасен!
      И ако днес нещо ми липсва, това са учениците на 2. СОУ „Акад. 
Емилиян Станев“ – моето вдъхновение, моето професионално 
предизвикателство, моето мерило за обич и справедливост. 
Липсват ми техните идеи и оценки, призовете на абитуриентите.
  Липсва ми първата среща с учителите, техните очаквания, 
критичен поглед, но и неподражаема отдаденост.
     Липсват ми родителите с притесненията и всеотдайността си.
    Но всъщност всички вие днес сте част от моя живот не просто 
като история, а като част от сърцето и мечтите ми.
      Нека във Времето нашето училище да продължава да съхранява 
устойчивостта на българското трудолюбие и талант, като го 
свързва със стремежа към непрестанното дирене, преоткриване и 
утвърждаване на новите хоризонти в образованието!
   Нека всяка следваща година бъде за всички нас – създатели, 
пазители и ученици на 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“,  пътуване 
във Времето, което да ни носи успехи, признания и нови 
вдъхновения!

   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

   София, 25 март 2015 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДИРЕКТОР НА 2. СОУ „АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ ОТ 1998/ 
2006 г.

       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ УЧИТЕЛИ,

        СКЪПИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

     ДАМИ И ГОСПОДА,

   Отново е празник на 2. СОУ „Акад. 
Емилиян Станев“ – ден на размисъл за 
миналото, на увереност в настоящето 
и надежда за бъдещето. Четиридесет 
години от откриването на училището 
– време кратко в златния летопис на 
историята, но и време достатъчно, за да 
бъде съграден и оценен по достойнство 
един храм на знанието.
    Четиридесет години… Сменят се по- 
коления, белеят косите на учителите 
и родителите, мъдреят главите на 
учениците. Но смехът по класните 
стаи и коридорите е все така звънлив, 
мечтите са все така палави, амбициите 
са все така дръзки.

родния край и страната – учители, инженери, 
икономисти, медици, юристи, офицери, архитекти, 
строители, носители на браншови и правителствени 
отличия, прекрасни българи. Всичките, преди да 
заемат достойните си места в живота, са били наши 
добри ученици и за тяхното израстване са дали 
частица от себе си нашите достойни учители.
    Всяка от тези 40 години е уникална по своему, за да 
стигнем до днес. Всяка година е пропита с традиции, 
история, опит. Днес училището е богато откъм 
интерактивност, събитийност, нови технологии, 
проекти и предизвикателства, а от утре училището 
ни става още по-богато, защото бъдещето ни расте 
в него заедно с броя на нашите заслужени успехи.  
И това е така, защото приоритети в работата 
ни са добрата общообразователна подготовка, 
квалификацията на педагогическите кадри, 
извънкласните и извънучилищни дейности, работата 
по проекти, привличането на родителската общност 
към училищния живот, екипността.
   40 години ние градим в името на нашите ученици, 
като съчетаваме добрата традиция във възпитанието 
и обучението, следваме разумно и отговорно 
промените на времето и гледаме с една стъпка напред 
в бъдещето. Може би това е и основната предпоставка 
за добрия рейтинг на 2. СОУ. 
   Заслугата е на всички бивши и настоящи ученици, 
учители, административен и обслужващ персонал, 
ръководство! 
  Уважаеми учители, благодаря на неуморимия ви 
ентусиазъм, с който влизате всеки ден в клас. Вашата 
вяра и жар вдъхва на децата ни дух за знания и победа. 
 Уважаеми родители, благодаря, че поверявате 
децата си на нас, че ни имате доверие и ни помагате в 
училищния живот.
    Уважаеми ученици, благодаря, че полагате усилия,
за да израствате ежедневно с упорит труд и 
постоянство, за да успявате в утрешния ден.
   Поклон пред всички колеги и служители, които са 
оставили в училището ни по нещо от себе си! Поклон 
пред всички вас, които и днес градите и издигате 
авторитета на 2. СОУ "Акад. Емилиян Станев", за да 
го има и да пребъде – днес и завинаги! 

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, НАШЕ УЧИЛИЩЕ! 

ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА
ДИРЕКТОР НА 2. СОУ “АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

 г-жа Ваня Кастрева и г-жа Елеонора Лилова 



 
  

„Акад. Емилиян Станев“ 
2. СОУ КАТО ВТОРО НЯМА ВТОРО 

2. СОУ - моята любов, 
живот, радост и болка!

               Моята надежда, мечти, ежедневие и празници!
               Моят различен и истински свят!

               Моето аз и моето ние!
               Мое училище! Вече си на 40 години!

  А аз те зная от крилатото ти юношество, когато 
възпитаниците ти посрещаха децата творци от планетата 
през 80-те години- общуваха, пееха, танцуваха, ставаха 
приятели за броените дни на престоя им в България. 
Дойдох при тебе през 1989 година и след 17 години работа 
като помощник-директор бях назначена за временно 
изпълняваща длъжността директор на 13 юни 2006 г. Г-жа 
Ваня Кастрева спечели конкурса за началник на РИО и ме 
определи за свой наследник.
             Приех предизвикателството, защото вярвах в учителската 
колегия. Години наред се бяхме старали да работим като 
едно неделимо цяло, в синхрон и екипност, в атмосфера на 
разбирателство. Предстоеше една нелека година, защото 
през 2007г.  трябваше да отбележим 100-годишния юбилей на 
Емилиян Станев. Желанието на новия екип бе да направим 
нещо оригинално, защото мотото бяха думите на хуманиста 
-      " Към всичко подхождай с любов - към цветето, към 
дървото, към птицата и човека!"
   Месеци на усилен кипеж! И резултатът - в есетата ,  
стихотворенията, илюстрациите, картините беше оживял 
светът на сърцеведа. Детските творби бяха съхранили 
приказното. Отличените творби  участваха в изложба в 
РИО, София- град, във фоайетата на район   " Витоша" и 
зала  "Св.София" на Народното събрание. Кулминация на 
тържествата беше юбилейният концерт там.
   Независимо че не бе реализиран проектът, свързан с 
построяването на параклис в двора на училището, трябва 
да припомня за ентусиазма, обхванал учениците от профил 
“Изобразително изкуство”, изработили макета. Посланието, 
което бъдните поколения ще прочетат след години, беше 
поставено на мястото , което 7 владици , сред които и 
днешният митрополит на Пловдив /възпитаник на 2 СОУ/, 
благословиха.

       Съхраняване на българското и вдъхване живот на стари- 
ната бе целта на колегите по български език и литература 
и по изобразително изкуство, свързана с работата по 
проектите "Обществени постижения"и "Българските 
традиции и обичаи - послания от древността." Потапяйки 
се в неповторимата красота на фолклора, осъзнавайки, че 
той е част от духовната трапеза на българския творчески 
гений, децата осъзнаваха, че това богатство не бива да 
бъде разпиляно, забравено, изгубено. Чудесен начин за 
съхраняването ни като народ със собствена идентичност, 
душевност, вяра и философия.
    През тази учебна година беше реализиран и първият 
етап на проекта "Европейски големи книги с приказки и 
легенди", благоприятно поле за разгръщане на фантазията 
и творческото въображение на най- малките.
                  С вълнение посрещнахме и министъра на образованието, 
г-н Даниел Вълчев. Повод бе стартът на информационната 
кампания " Да научим повече за природата". На 13 април 
2007г.  министърът  и много ученици засадиха два родопски 
смърча пред паметника на патрона. В последвалата среща 
той  отговори на всички въпроси, вълнуващи учителите, а в 
почетната книга ще остане пожеланието му за здраве, висок 
дух и успехи в училището и в живота.
    Упорит труд, обновени класни стаи на начален етап с 
активното съдействие на родителите, конкурси, изложби... 
И сериозен учебен процес- това бе нашето  смислено, 
активно, интересно ежедневие.
  Гордея се с пътя, който изминахме с колегите, с 
учениците, с административния персонал, защото  
съвместно преодолявахме препятствията, радвахме се 
на постиженията. Стараехме се  заедно с родителите да 
полагаме поредния камък в основите му, за да повярваме, че 
можем да вървим към бъдното! 

Аксиния Борисова
директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев” от 2006/2007 г.,
дългогодишен помощник-директор

   Скъпи колеги и 
възпитаници на 2. СОУ, 
бъдете здрави и с любов 
пребивавайте в този 
храм на духовността и 
съзиданието, средище на 
паметта и традициите, 
на уважението и вярата,  
на магията!

Училище любимо

           40 –Четиридесет години!
           Напомня ми съдбата!

           Прекрачих прага, окрилена, вдъхновена,
           към знанието устремена.

Сутрин влизахме под строй,
а Тушев ни ръмжеше:
 „Излез - яката ти стърчи,
 перчема дълъг бил и престилката виси.
 Иди се оправи и в строя се върни!”

                 Марширувайки под строй,
                 в час по военно се преброй!

                 Драганов заповядва:
                 „Нямаш ти барета, правилно не маршируваш,

                  трябва и да рапортуваш.”

Бригадирско лято ни зовеше,
рози, сутрин рано, праскови, буркани.
Щурутийки всякакви тогава
вършехме безброй.

                    Днес отново преминавам училищния праг
                   и ще кажа гордо: 

                   „Обичам те безкрайно – 2-ро Днес!
                     Затова съм още тук,

                    иначе отдавна да съм „фейс” на някой друг.”

          
Жанета 
Бърдарова  
- пом.-
директор 
АСД и 
бивша 
ученичка 
на 2 СОУ – 
випуск 1976 
година



 
  

„Акад. Емилиян Станев“ 
2. СОУ КАТО ВТОРО НЯМА ВТОРО

  Периодът, в който бях директор на 
2. СОУ „Академик Емилиян Станев“ 
обхваща юли 2007 г. – август 2010 
г. Период нелек за образователната 
система в България. В тези три години се 
случиха три от най-значимите събития 
за всеки ученик, учител, директор и 
училище.
  Септември 2007 г. бе началото на 
учителската стачка. Събитие, което 
разтърси образователната система, 
семействата на всички ученици, 
и държавата като цяло. Стачката 
започна в началото на учебната 
2007/2008 година и продължи 40 дни. 
Бях директор на едно от най-големите 
училища в София (с 1300 ученици), от 
почти два месеца, и то ваканционни. 
Не познавах голяма част от учителите 
и почти никой от учениците. Оказа 
се, че първата ми учебна година 
започна именно със стачка. Сега ми 
звучи само като част от историята, 
но за нов човек в ново училище 
беше истинско предизвикателство. 
Исканията на учителите бяха поставени 
пред правителството, но в училище 
работодател е директорът, и аз, като 
такъв, трябваше да намеря баланса 
между стачкуващи и нестачкуващи, 
между изискванията за легитимност на 
стачката и достойнството на учителя.
   В началото телефонът звънеше почти 
всяка минута с въпроси на родители: 
„Кой ще ми гледа детето? На работа 
съм!“ Опитвах се да обясня, че в 
училище децата идват, за да се учат 
и исканията на учителите са за това, 
условията за образование и процесът 
на обучение да са по-добри. Голяма част 
от родителите разбраха усилията на 
учителите, други – не.

 „МОИТЕ“ ТРИ ГОДИНИ ВЪВ
2. СОУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

г-жа Кристина Габровска

  Второто значимо събитие в „моите“ 
три години бе въвеждането на 
делегирания бюджет в училище. Всички 
в системата на образованието отдавна 
искахме да се премине към по-голяма 
децентрализация при управлението на 
всяко отделно училище. С делегирания 
бюджет бе направена огромна крачка 
в тази посока. И това събитие, като 
всяко ново нещо, започна трудно и 
мъчително, но и тук нямах право на 
грешки. Всеки директор на училище е 
преди всичко учител и сега изведнъж 
се оказа, че трябва да бъда мениджър 
и да управлявам 1 500 000 лева. 
Почти не можех да спя. Исках от 
счетоводителката ежедневни отчети. Не 
че не бях преминала през няколко курса, 
но все пак това са пари и то училищни... 
Сега с голяма радост мога да кажа, че се 
справихме и с това предизвикателство. 
Оказа се, че с точни разчети и правилно 
разпределяне, парите стигаха за 
всичките дейности на училището.
 Третото събитие бе въвеждането 
на задължителната матура за 
зрелостниците през май 2008 
година. Почти никой не вярваше, че 
задължителните матури ще бъдат 
факт, но след няколко съдебни дела 
през 2007, през 2008 те се проведоха – 
една задължителна по български език 
и литература и една по предмет, който 
избираха зрелостниците.
Дейностите по организацията и 
провеждането бяха почти военни. 
В деня на провеждането на първата 
матура в 4:00 часа сутринта трябваше 
да получа материалите. Всеки директор 
бе придружаван от полицейски патрул 
и целия град бе осветен от сините 
лампи на полицейските коли. В 5:30 
бях в училището – сама с материалите, 
притеснена за това дали ще има ток, 
дали ще сработи техниката, дали децата 
ще се справят. Справихме се!
  Да си директор на училище изисква 
постоянство и много упоритост. 
Иска ти се да си добър във всичко, 
защото всичко, което ежедневно 
правиш е важно, а и когато работиш 
с деца и младежи, не може „да не си 
в настроение“ или да се отдадеш на 
личните си проблеми, те просто остават 
отвън.
  Едно от най-приятните неща за мен 
във 2. СОУ, беше това, че познавах 
всичките си ученици, познаваха ме 
и те. По-малките идваха при мен в 
междучасията, а гимназистите “бягаха”  

от час, за да си говорим за нещата „от 
живота и за него“, споделяха, плачеха, 
радваха се, планираха и мечтаеха. 
Сега социалните мрежи отново ми 
позволяват да бъда с тях, а това, че още 
споделят е прекрасно. 
  В работата ми, като директор на 2. 
СОУ, нямаше нито един момент на 
рутина, момент, в който да правя нещо 
машинално. Всички дни бяха различни 
– някои радостни и спокойни, други 
напрегнати и предизвикателно трудни, 
но нито един ден не е бил безразличен. 
Мисията ми във 2. СОУ ме срещна с 
незабравими учители – учители, които 
вдъхваха уважение и сигурност в своите 
ученици, учители-новатори, които 
не се страхуваха да експериментират 
и да се изправят срещу статуквото. 
Учители, които не се щадяха и работеха 
с „трудните“ деца. Учители, които бяха 
модерни будители. 
  Удовлетворена съм от това, което е 
сега училището. То се развива заедно с 
живота и всеки един от нас, работилите, 
или по-точно оставилите част от живота 
си в него, можем да сме щастливи, че 
сме били част от 2.СОУ „Акад. Емилиян 
Станев“.

КРИСТИНА ГАБРОВСКА,
директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян 

Станев” от 2007/2010 г.

           
СКЪПИ КОЛЕГИ,

 Има извървян път. Няма бивши. 
Вървете напред. Можете, защото сте 
читави и се гордея, че съм работила с 
Вас!

ЦАЯ ЙОЛОВА,
директор на 2. СОУ „Акад. Емилиян 

Станев” от 2010/2012 г.

Вестник СЛОВО
Адрес: София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-
mail:emilian_stanev@mail.bg, тел. 02-955-62-
52, факс 02-856-71-79

Facebook: 2. СОУ “Акад. Емилиян Станев”

РЕДАКТОР: Станислав Пандин
РЕПОРТЕР: Милена Менкова
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: Станислав Пандин, Анелия Атанасова
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2. СОУ

  УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Моето училище на 40 години
    Дясната буза ми беше изтръпнала. Нещо хладно и грапаво я притискаше 
безмилостно. Главата ми тежеше поне 150 кила. Едвам отлепих клепачите 
си – сякаш бяха използвали върху тях Ц-200. Щом отворих очи, видях, че се 
намирам в един преобърнат свят. Срещу мен от стената стърчеше бяла мивка, 
от чиято тръба капеше вода. Погледнах нагоре – уж към тавана – там спокойно и 
монотонно бучеше парно, а над него се процеждаше бяла светлина от прозорец. 
Отместих поглед към краката си, които сочеха в посока на една врата. Разбрах, 
че не се намирам в никакъв преобърнат свят, а просто съм се пльоснала на 
студените плочки в някаква тоалетна. 
    Мозъкът ми започна да подава сигнали на вдървените ми мускули. Щом 
мръднех крайниците си, по кожата ми се посипваше дъжд от неприятни 
иглички. След 5 минути борба със собственото ми тяло вече бях на крака, 
подпряна на мократа, хлъзгава мивка. Сърцето ми щеше да се пръсне, а пред 
очите ми притъмня, защото се изправих прекалено бързо. След малко всичко се 
нормализира – вече дишах спокойно и нямаше опасност да ми изскочи сърцето 
в мивката. 
    Вдигнах глава и срещнах собственото си отражение в едно огледало. По 
дясната ми буза имаше розовеещи отпечатъци от линиите на плочките. Взрях 
се в себе си и челюстта ми увисна. Това не бях аз… Или поне не бях сегашното 
си аз. Момичето, което ме гледаше с кръвясали очи, напомняше за онова мое аз, 
когато бях в 8-ми клас – черна диадема на бели черепчета бе зализала дългата 
ми коса, бях облечена с раздърпан анцуг и избелял зелен суичер с оръфани 
ръкави; бузите ми бяха пълни и нямаше и помен от сегашните ми оформени и 
повдигнати скули. Тръснах глава и си помислих: „Защо, за Бога, съм изглеждала 
така преди?! Че и сега!”.

   Йовета Карушкова завършва 2. СОУ 
през 2014 г. в класа на г-н Иван Йотов. В 
момента тя е студент и учи в НАТФИЗ 
“Кръстьо Сарафов” , гр. София

     Напуснах помещението, миришещо на белина, и излязох насред една площадка. Отляво имаше стълби, които водеха 
нагоре. Срещу тях продължаваше дълъг светъл коридор, чиито бели прозорци от едната страна гледаха изпитателно 
вратите към класните стаи  от другата – като две армии, застанали лице в лице. Зад гърба ми няколко стълби водеха 
надолу към друг коридор с още класни стаи. Намирах се в училище. Но не в кое да е, а в бившeто ми училище – 2-ро СОУ 
„Акад. Емилиян Станев”. Бях на първия етаж до тоалетната на първокласниците.
Какво правех тук?
    Тръгнах по коридора между двете армии към изхода на сградата. Защо бе толкова тихо? По принцип преди всеки 
път, като минавах от тук, беше пълен хаос – разни дребни човечета се пързаляха в краката ми, играеха с пумпали или 
скачащи топчета; винаги можеше да се види някое разплакано хлапе, чийто глас да е идеален за вокал на някое много хард 
метъл парче. А сега… беше толкова безлюдно, толкова тягостно тихо… Самата тишина бе толкова плътна, че поглъщаше 
тропкането на обувките ми по пода... Направи ми впечатление, че навън нищо не можех да видя. Сякаш някой бе сложил 
супер мощни прожектори пред всеки прозорец и единственото, което виждаш е бяла като мляко светлина. 
     Стигнах изхода, който, разбира се, беше заключен. Нямаше охрана в кабинката, а отвън все така се виждаше гъстата 
бяла субстанция, сякаш училището бе потопено в чаша с прясно мляко. Реших да пробвам задния вход при физкултурния 
салон, когато откъм библиотеката се разнесе странен пърхащ звук. Отклоних се от пътя. В коридора, където беше вратата 
към библиотеката, видях пърхаща сянка. Нещо се блъскаше в стените и се рееше на милиметри под тавана – може би 
гълъб? Нещото се спусна към мен и мина на косъм от косата ми. Сърцето ми затуптя по-бързо и от това на гризач в 
полето, над който лети сокол. Свалих си суичера и го опънах като плащ пред бик. Започнах да чакам с треперещи ръце. Не 
изпусках от поглед летящото създание. Още малко… Замахнах! И го улових. То започна да се тресе конвулсивно като риба 
в мрежа. Накрая се успокои и аз надникнах вътре.
      Книга. Бях уловила побъркана книга! Тя уплашено трепкаше и ми се стори, че даже ме гледа с едни ококорени от ужас 
очи. Не че имаше очи… Погалих грапавата корица, на която вместо заглавие имаше числото 1. Докато милвах ръбчетата 
й, тя сякаш спря да трепери от страх и започна да мърка като котка. Отворих я. И започнах да разлиствам бавно и 
съсредоточено. Но нещо не беше наред. Страниците започнаха да крещят от скоростта, с която ги блъсках една у друга. 
Целите бяха изписани от горе до долу само с едно повтарящо се изречение: „Учим се днес, за да успеем утре!” – девизът 
на училището.
    Натиснах дръжката на вратата към библиотеката. Още не бях влязла и щях да бъда изплюта като малка къщурка от 
огромно торнадо. И наистина! Вътре все едно се бореше със стените на стаята смерч! От летящи откачени книги! В тази 
хартиена виелица едва забелязах, че всички лавици и рафтове бяха празни. По средата на стаята се протягаше дълга 
широка дървена маса. И в редица по нея бяха залепени цифри – 1, 2, 3 и т.н до 40. Книга 1, която държах, трепереше от 
страх и сякаш се опитваше да се сгуши по-плътно в мен. И тогава ми дойде шантавата идея да пробия тази центрофуга и 
да поставя Книга 1 на мястото й на масата. 
      Тъпи удари покриха кожата ми. Грапави корици и остри ръбове ми оставиха драскотини. Сякаш вървях срещу избухнал 
вулкан, който ме замеря с късове гореща лава и огнен черен дим. Мускулите ми горяха. Но успях! Докопах се до масата. 
Поставих книгата на мястото й и изведнъж всички книги спряха на място във въздуха – все едно бях натиснала бутон 
пауза. Минута тишина. Всички реещи се книги  от побъркани мухи, блъскащи се в крушка на лампа, се понесоха в редичка 
като дисциплинирани мравки към съответните си места.
     Четиридесет книги. Защо толкова? Явно бе настанал този хаос, защото тяхното другарче Книга 1 бе в неизвестност. А 
сега се възцари ред. През ума ми мина мисъл, сякаш чужда и не родена от моята глава: „Знанието е като поредица от числа. 
Не може да съществува следващото без преди това да знаеш предишното. Знанието се трупа постепенно. Винаги ти трябва 
основа. Винаги ти трябва 1. Учим се днес, за да успеем утре!”
     Беше крайно време да си ходя. Тръгнах към физкултурния салон. Изходът до вратата към спортната зала бе затворен. 
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        - Искаш ли да играеш? – попита с женски глас. 
Вгледах се, доколкото ми позволяваха, лишените от 
кислород очи. И познах учителката си по математика! 
На кръста й висяха от двете страни голям бял 
триъгълник и голяма линия за чертане по дъска. 
       - Аз… - заекнах – Знаете ли как да излезна от 
училището, госпожо?
Тя се усмихна. Взе топката от ръцете ми и отвърна:
       - Първо трябва да завършиш! – и се върна на 
игрището. 
Сега забелязах, че и другите шахматни играчи 
са пременени мои бивши учители! Госпожата по 
география бе възседнала един черен кон и играеше 
позиция гард. Тази по психология стоеше отстрани 
с коронка на глава и даваше заповеди и разпоредби 
– явно беше треньор-царица, а на противоположния 
отбор треньор беше тази по физика. Учителката ми 
по БЕЛ бе разперила ръце под един от кошовете и 
правеше забивки, защото беше топ.
И какво имаше предвид госпожата по математика 
с думите: „Първо трябва да завършиш”? Аз вече 
бях завършила. Преди половин година. Сега бях в 
университет и то по време на сесия!
          А кой беше съдията? Видях един човек, седнал на 

Моето училище...

бяло-черен трон отстрани на игрището. Беше с риза на бяло-черни карета и държеше в ръцете си зелен дневник. Това беше 
психологът на училището. 
          - Здравейте. – поздравих неуверено. 
И не ми обърнаха внимание. Съдията бе вглъбен в това да пише оценки в дневника. А самият дневник приличаше на 
шахматна дъска. Беше изпъстрен с черни и бели квадрати. В някои от тях бяха написани цифри – от 2 до 6. Нямаше думи, 
нито имена, нито някакви обозначения. Числата не бяха написани в определен ред или смисъл. Бяха разпръснати като 
фигури в игра на шах, на която играе бебе на 2 годинки.
          - Ей сега ще ти дам дневника. – съобщи мънкащо под нос съдията, без да ме погледне.
          - Но аз не го искам. 
Трябва да го занесеш на класния си. – сякаш не ме беше чул.
          - Какво става тук? Не разбирам… Искам просто да се прибера.
          - Ще се прибереш след 3 години.
          - Как така? – ококорих се аз.
          - Обучението ти е 5, нали така? Ти сега си във втората си. – чак сега ме погледна и ми се усмихна снизходително.
 Наистина не разбирам. Аз съм тук едва от 20 минути… - не бях особено сигурна в това, но така ми се струваше.
      - За да напуснеш училището, трябва да учиш 5 години. Всяка година те учи на нещо определено. Ето, например, 
преживяването ти в библиотеката. Тя е първата ти година. В нея получи фундаментални знания.
  А това тук е втората ми година? – влезнах в неговия тон, защото явно всичко тук беше шантаво и единственият начин да 
стигна до целта си бе да говоря на шантавия им език.
          - Да! – отвърна той. После започна да свири със свирката си и да пише още оценки.
          - А какво ще науча тук? Във втората ми година?
          - Ще научиш обратното на първата. 
Загледах се в шахматните баскетболни играчи. В цялото безредие и динамика. 
          - Ето. Занеси го на класния си. – подаде ми той дневника и ме отпрати. 
Играта бе приключила. Нямаше ясен резултат – кой отбор е победител и кой загубил. Имаше просто купища разпилени 
оценки в книгата, която държах. Моментът, в който затворих вратите на салона, гласовете и глъчката прекъснаха. Салонът 
се изпразни. С дневника в ръце тръгнах към четвъртия етаж, където ми беше класната стая. Замислих се: в първата година 
научих, че знанията са в основата на всичко и те създават една стълба към височините, те са като основата на сграда. Те 
имат последователен ред. Тук в салона научих друго – че не всичко е знания и последователност. Колкото шахът е такъв, 
толкова баскетболът залага на паралелно действие и отборна игра. Едното развива ума, а другото качества, с които да го 
ползваме. И тогава ми хрумна с онзи същия чужд глас от библиотеката: 
       „Знанията са основата, но не всичко е знания. Човек трябва да знае как да ги използва. Трябва да развива и други 
качества. На това те учи всеки индивидуален учител. Защото при всеки един от тях има определен подход. Всички учители 
по математика ще те учат на едни и същи знания, но всеки отделен изисква различни неща – дали ще е участие в час, 
правене на презентация, занимаване с извънкласни дейности, наблягане на тестове. Това те учи на бързо мислене, логика, 
алтернативни начини, лидерство и колегиалност, предприемачество. Затова оценките са субективни. А животът е игра, 
чиито правила са – знание и опит.”
          Вече бях стигнала стълбите към третия етаж, когато вълна от смехове се пързулна надолу към мен. Изведнъж всички 
сериозни размисли изчезнаха и този смях и гласове ме изпълниха с топлина. Познавах ги.
         Стигнах площадката между третия и четвъртия етаж. По средата имаше една маса със столчета около нея. От тавана 
се спускаше диско топка, която се въртеше и галеше с шарени точици всичко наоколо. Сякаш имах нужда от тези цветове, 
особено след онези еднообразни черно и бяло в салона. Затворих очи и поседях така на пътя на разноцветните лъчи. 
Те сякаш загладиха раните от разяреното ято книги преди малко. Прочистиха ми натежалата глава след събуждането в 
тоалетната. Почувствах една такава нежна любов и топлина.
         Смеховете отново се разнесоха. Първо, като от дъното на бездънна пропаст и после сякаш на метри от мен. Отворих 
очи. Столовете вече не бяха празни, а масата бе покрита с напитки. Разпознах в блестящите очи и изпънати в усмивки 
устни моите най-добри приятелки. Спомням си веднъж как класната ми от основното училище ми каза: „В гимназията ще 
намериш приятели, които ще ти се превърнат в семейство и които ще ти останат до живот. Така стана с мен.“
          - И с мен... – казах си на себе си аз.
          - Хей! Вижте кой дойде! 
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          - Ела седни при нас!
          - Здравей! Как си?
Обсипаха ме с думи те. Аз се ухилих като идиот. Забравих за 
всякакъв дневник, класен, летящи книги, за опитите за бягство и 
за белия свят, който ни наблюдава от другата страна на крехките 
стъкла. Ей това им е чудното на моите 5 най-добри приятелки, 
които никога нямаше да срещна, ако не беше 2-ро СОУ – по някакъв 
начин като съм с тях попадам в друг свят, друго измерение.
     И в това измерение всичко е спокойно, красиво, весело и 
щастливо. Дори когато си споделяме тъжни неща. И шестте сме 
коренно различни. Това личи и в различните напитки по масата 
– няма една подобна! Една си е взела чай, друга – кафе, трета кока-

Моето училище...

кола, четвърта уиски, пета бира, шеста сок... И моментът, в който се съберем заедно, сякаш затваряме кръга на нашия 
си собствен свят и всичко наоколо изчезва. Остават само различията ни, които влагаме в центъра на кръга и които се 
допълват взаимно в едно цяло.
       Започнахме със смехове и клюки, разбира се. Обсъдихме почти всички кифли и кроасани на този свят. После се 
прехвърлихме на любовни теми. Разбира се, в началото всички се смяхме и псувахме кого ли не, правейки се на студенокръвни 
непукисти, които не се засягат от такива глупости... докато изведнъж една от нас не се разплака... Това на свой ред доведе до 
синхронен рев, който овкуси всички напитки по масата. Подпухнали, зачервени и сополиви този етап бе гръмко изместен 
от страхотен вътрешен лаф, който предизвика вълна от LOL. И накрая последва кратка тишина. Но не от тези тягостните. 
По скоро от онези, в които няма защо да се казва каквото и да е, защото то е изписано по лицата ни. 
        Пихме мълчаливо напитките си – аз, разбира се, бях на бира – и изведнъж една от нас започна да развива теории 
и философии относно разни житейски проблеми. Всички се включихме – разнищихме основния световен проблем – 
любовта, че стигнахме до ревността, до приятелството и семейството. Ей това е готиното на моите приятели – с тях мога 
да си говоря или да не си говоря – за всичко; с тях мога да чувствам всичко и да си мисля всичко. С тях мога да съм всичко, 
което съм. Да съм себе си.
          Постепенно момичетата започнаха да стават една по една, казвайки: „Айде, ще се видим скоро!“, махваха и си тръг-
ваха. Накрая останах сама на масата. Загледана в оставените на масата чаши с една глуповата усмивка на щастлив човек. 
Тогава забелязах, че чашите с напитките си бяха пълни! Сякаш изобщо не бяха ги докосвали. Може би имаше паднал 
косъм? Може би млякото бе пресечено?
„Защото те ще се върнат.“
            Чух чуждия глас, който все повече и повече ми се струваше познат. Усетих дневника на скута си и се сетих! Трябва да 
го занеса на класния! Скокнах и се затичах по стълбите, оставяйки масата с пълни чаши в очакване за следващата среща.
408. Това е класната ми стая. Обаче нещо бе различно на този етаж. Всички номера на стаи бях с потъмнени 40-ки. А 408 
беше написана така - 40∞. И ето го пак това 40! 
            Почуках.
            - Влез! – кресна отвътре класния. Той се славеше със своята твърдост на... характера. Преподаваше история.
            - Нося ви дневника, господине. – седнах на чина пред бюрото му. 
            - Хубаво. Дай насам. Имаш ли химикалка?
              Бях на път да кажа не, когато бръкнах в джоба на суичера и му подадох червена химикалка. Той разтвори шахматните 
листи и отгърна на неписана страница. Гледа, гледа, почеса се с опакото на химикалката по слепоочието и започна.
            Знания: 6        Опит: 6 Семейство: 6 Дом: 6
            - Какво означават тези неща? – попитах.
            - Нещата, които си получила през петте си години в училище.
            - Но тук има само четири.
          Той не отговори. Стана, сплете пръсти на гърба си и започна да се разхожда из стаята между чиновете, замислен за 
някакви негови си неща. Самовглъбен.
            Аз пък имах време да асимилирам случващотото се. Всичко, през което минах, е било олицетворение на получените 
ми от училище дарове. Сетих се за това, което класният винаги ни е повтарял: „Аз съм вашият и мама, и татко! Викайте ми 
мамо и тате!“. Изведнъж господинът започна.
            - Нали знаеш историята за Кубрат и петимата му синове?
            - Да. Съветвал ги да не се разделят, защото така са по-силни, но те не го послушали...
             - Точно така! Примерът със снопа пръчки. Сега и аз те съветвам. Ти не си петима синове, но си получила пет неща за 
пет години във 2-ро. Никога не ги забравяй и не ги разединявай. Всяко едно допълва другото. Така ще си по-силна.
              Той седна зад дневника и написа: Насока. Но не оцени. Каза, че тази оценка си я слагам сама на себе си. Той ми пожела 
приятен ден и приятен бал. Излязох от стая 40∞ и видях, че навън вече се вижда външния свят – двора, стълбите, оградата, 
улиците. Тогава до ушите ми достигнаха виковете:
            - 1! 2! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! 12!!! – и възторжено “Урааа”!
          Ето че завършвахме! Отново... Затичах се по стълбите, едва не се търколих надолу. Отброяването продължаваше. С 
всяко изречено число сърцето ми подскачаше. Постепенно усещах как се променям – вътрешно и външно. Изходът беше 
отворен и аз изскочих навън..., но нямаше никого... нито на стълбите, нито на двора... беше тихо, леко тъжно и самотно. 
Погледнах надолу към дрехите си – бях пременена в червената си рокля от бала. Но възможно ли бе да ме бяха зарязали на 
стълбите и да бяха отпрашили без мен към Хилтън?
          Стана ми доста тъжно. Слязох по стълбите на двора. И се обърнах към сградата на училището. Усмихнах се. Щеше 
да ми липсва. Обърнах се надясно да си ходя и видях поредното чудно нещо днес – на мястото на паметника на Емилиян 
Станев, стоеше... истинският Емилиян Станев зад един чин! Беше облечен в костюм все едно и той отива на бал. Пишеше 
нещо в някаква тетрадка. Пътят ми минаваше покрай него. Когато го приближих, той вдигна рамкираните си с очила очи 
към мен. Посочи нагоре и каза с онзи чуждо-познат глас:
          - Понякога постигаме в себе си тихо щастие, като се заглеждамe в птиците, цветята и въобще в природата, и ни се 
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        Отворих очи. Слънчевите лъчи се надпреварваха кой по-бързо ще мине между щорите да ми бръкне със светлина в 
очите. Не обичах да се събуждам така. По принцип... Днес беше друго. Зарадвах се на слънцето. Беше 8:30 сутринта. Никога 
не ставам рано. Обаче сега имах прилив на енергия!
        Облякох се набързо. Взех си термоса с кафе и се изстрелях навън в близката градинка. Исках да остана малко сама, 
навън, сред природата.
          Трябваше да си припомня този интересен сън. Най-ярко в съзнанието ми се запечатаха последните думи на Емилиян 
Станев. Както и няколко елемента от типа на – Знания, Опит, Семейство, Дом и Насока. О, да! И числото 40!
Замислих се за Насоката и това как Емилиян Станев ми посочи небето. Замислих се за птиците, които са символ на свобода 
и висини и ги сравних с девиза: „Учим се днес, за да успеем утре!“, както и ги свързах със Знанията и Опита. Помислих си 
за цветята, които за мен означават красота, любов, вдъхновение и прибавих към тях Дома и Семейството. И накрая като 
цяло природата, която ми напомня за „като цяло“ училището ми и Емилиян Станев и неговата Насока. 
Както така приятно си мислех и си пиех кафе, така ме стресна вибрацията на телефона. Звънеше ми бившата учителка по 
БЕЛ. Хах, странно... От поне половин година не сме се чували и виждали. Много ми липсваше и все не намирах време да се 
свържа с нея. Зарадвана до небето й вдигнах.
          - Здравей, Йовета! Много се радвам да те чуя! Имам едно предложение.
          - Здравейте, госпожо! И аз много се радвам! Как сте? Кажете.
           - Добре съм, благодаря. Така, ако случайно имаш време дали би могла да напишеш есе или разказ на тема „Моето учи-
лище на 40 години“? До 2 седмици срок? Защото знам, че ти обичаш да пишеш...
          - Да, разбира се, госпожо!
         Моментално се съгласих. Не че имах много време, но просто имах страхотно вдъхновение. Не че не бях в сесия, но 
винаги бих предпочела да пиша пред това да уча някакви неразбираеми и неинтересни неща.
          Знаех за какво ще пиша! И разбрах защо сънувах нон-стоп числото 40! Разбрах също и защо стаята беше 40∞. Като 
от 40 години до безкрайност 2-ро СОУ ще бъде дом на хиляди деца, които са получили основите си тук. И знаех и как ще 
започна:

„Като 2-ро просто няма второ!“

Йовета Карушкова 

Моето 
училище... 
струва, че навлизаме в един чудесен свят, някаква 
еманация на зримата реалност, в която е скрит 
смисълът на света и на човека.

     В Червената къща се проведе 
конкурс за снимка и текст под 
снимка на тема “Светът през моите 
очи”. С това събитие приключи 
международния проект “Общуване 
Север-Юг”. Активно участие взеха 
учениците от 2. СОУ “Академик 
Емилиян Станев”, които представиха 
НАЙ-ОРИГИНАЛНИТЕ снимки 
и разкази по снимки в конкурса. 
Наградени от любимото Второ са 
Председателят на Ученическия 
парламент Алекс Петков, Зам.- 
председателите Кристина Узунова 
и Ивана Йончева, както и Детелина 
Димитрова и Виктория Кесьова (11а 
клас), Магдалена Цачева (9б клас) и 
Владислав Борисов (9а клас). 
       Защото като Второ наистина 
няма второ!

Отличиха творби на наши ученици


