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Коледа носи усещането за нещо свидно, за семе-
ен уют и тържественост, за топлота и обич. Време, ко-
гато отваряме сърцата си за добротата, почитаме
традициите и ставаме смирени, а щастието влиза
във всеки дом.

Нека имаме силата да сътворяваме добри дела през цялата нова година и нека
изпратим завинаги онези моменти, които ни причиниха трудности, болка и тъга през
последнитедве тежки години!

Позволете ми да поднеса благопожеланията си
към всички Вас и семействата Ви, преди всичко за
здраве! Бъдете щастливи заедно в уюта на дома и с
най-близките си хора! Радвайте се на късмет и благо-
получие, носете добродетелите и нравствените цен-
ности в сърцата си и всеки ден намирайте мънички
поводи за радост и усмивка.

В навечерието на един от най-светлите християн-
ски празници–РождествоХристово, и на прага наНо-
вата 2022 година, отправям към Вас сърдечни поже-
лания за здраве, мириблагоденствие!

ПожелавамВиблагословеноРождествоХристово и успешна,щастлива и здрава
Нова година!

д-р Ивелина Гецова

Уважаеми съграждани,

Вярвам, че сплотенище вървим към по-светли дни по общия ни път за развитие-
то наОбщинаЛясковец!

Честити и Светли празници!

Кмет на Община Лясковец

В навечерието
на най-светлия
християнски праз-
ник Рождество
Христово, децата
на Община Ляско-
вец за пореден път
участваха в кон-
к у р с з а н а й -
красива Коледно-
новогодишна кар-
тичка. В инициати-
вата и тази година
се впуснаха деца-
та от детските гра-
д и н и и п о -
големите ученици
от училищата на
територията на об-
щината - детските
градини „Пчелица“, „Радост“, „Славейче“,
„Вълшебство“ „Детелина“, както и ученици
от училищата „Максим Райкович“ и „Цани
Гинчев“. Отново близо 200 честитки бяха
събрани за надпреварата.

Общински експерти високо оцениха
труда на малките художници и бяха избра-
ни 30 картички, чиито автори по традиция
кметът на Община Лясковец награждава.
Техните и всички останали честитки
тръгват с поздрав-послание от кмета на

Общината къмпрезидента, вицепрезиден-
та, председателя на народното събрание,
министър-председателя, министри, на-
родни представители, кметове и предсе-
датели на общински съвети, секретари на
общини, директори на институции и орга-
низациии почетни и заслужили граждани.

Тази година най-добрите творци бяха
събранина тържество в конферентната за-
ла на Музея на гурбетчийското градина-
рство. Отличените деца получиха специ-

Идеята възниква преди повече от една
година, когато в училището броят на уче-
ниците със специални образователни по-
требности нараства. След като специали-
зираните училища в страната бяха закри-

ти, с новия Закон
за приобщаващо-
то образование,
децата със специ-
ални образовател-
ни потребности ве-
че посещават об-
щообразователни-
те институциии та-
ка те трябва да се
приспособят към
училищната сре-
да. Терминът „сен-
зорна стая” за
първи път е въве-
ден от МарияМон-
тесори, италиан-
ски лекар, учен и
преподавател. От
гледна точка на

Монтесоридецата учат най-добре чрез со-
бствения си опит, усещания и възприятия.
Сензорната стая е предназначена за ре-
лаксация, енергия, обучение, развитие и е
отлично средство за събуждане на сетива-
та чрез дейности, с които се усъвърше-
нства фината моторика (координация на
малкитемускули вдвиженията) и грубамо-
торика на общатадвигателна система.

Чрез създаване на тази специализира-
на зала се допълни интериора на учили-
щето, с което от своя страна бе задоволе-
на възникналата необходимост от обосо-
бяването на сензорен кабинет за тези де-
ца. С реализацията на проекта бяха

Своя проект по Платформа АГОРА -
Активни Граждански Общности за Разви-
тие и Алтернатива“ приключи Сдружение
„Училищно настоятелство приСУ „Максим
Райкович“ - гр. Лясковец“. Проектът е с наи-
менование „Сензорна стая“, като идеята
за реализирането му е резултат от жела-
нието на екипа на училището да се обосо-
би отделен кабинет за децата със специ-
фични нужди за по-доброто им адаптира-
не в училищната среда.
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От името на всички получатели на чес-
титки д-р Гецова изказа благодарност на
децата и запечата с тях в снимки моменти-
те на детската радост и усмихнатите лица
на творците.

ални поздрави, благодарност и своите на-
гради от кмета на Общината д-р Гецова.
На всеки от призьорите в конкурса бе съоб-
щено при кого отива картичката му и бяха
връчени на победителите грамоти и праз-
нични пакетчета с лакомства.

Както всяка година, не малка част от
събраните произведения на децата бяха
заделени за наши съграждани, които упра-
вителят на социалния патронаж разпреде-

ля с храната на потребителите на общес-
твената трапезария. Освен с топъл праз-
ничен обяд, самотните хора ще бъдат за-
радвани и с детските рисунки в навечерие-
то на Рождество Христово. Въпреки
онлайн обучението и ограниченията, наши-

те деца отново ри-
суваха и аплики-
раха, за да стоп-
лят сърцата на
нуждаещите се
със своята детска
доброта, загриже-
ност и състрада-
ние.Малките твор-
ци съвсем ясно
разбират, че в тези
трудни времена,
хората имат нужда
от добра дума и
жест на внимание.
Така творенията
им ще носят коле-
ден дух, настрое-
ние и усмивки на
хората, които в
условията на пан-

демията и трудностите са ощепо-самотни
иизолирани.

,

Според журито най-красивата картич-
ка тази година еиз-
работил първок-
ласникът Даниел
Ангелов от начал-
но училище „Цани
Гинчев“. Неговата
честитка е пред-
назначена за пре-
зидента Румен Ра-
дев. ЙоаннаСиме-
онова от подготви-
телна група на ко-
заревската детска
градина „Детели-
на” е също сред
призьорите и със
своето творение
тя поздравява ви-
цепрезидентаИли-
яна Йотова. Кар-
тичката на Карина
Драганова от детска градина „Радост“ бе
класирана на трето място. С нея триго-
дишното момиченце ще поздрави млади-
ят нов председател на парламентаНикола
Минчев. Освен на 30-те най-красиви чес-
титки, журиращата комисия даде висока

оценка и на две творби, които излизат из-
вън регламента на конкурса. Те са пано и
обемна картичка, а техните автори полу-
чиха за старанието си специални награди
и грамоти. Автор на коледното пано е пет-
годишният възпитаник на ДГ „Детелина“,
село КозаревецБожидарЧапанов, а обем-

ната картичка е дело на четиригодишните
близнаци Зара и Николай Тюфекчиеви от
ДГ „Радост“, градЛясковец.
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създадени условия за подобряване рабо-
тата на учителите, специалистите и роди-
телите на учениците със специфични нуж-
ди от първидодванадесети клас в индиви-
дуалнаформанаобучение. Закупеното об-
орудване и обзавеждане създаде по-
добра среда за децата, а новата обстанов-
ка предразполага с удоволствие да бъдат
изпълнявани образователните дейности.
В сензорната стая е осигурен положите-
лен психо-климат за нуждаещите се деца
и е подобрено качеството на педагогичес-
ката услуга. Новата придобивка е изцяло в
полза на учениците, като тя максимално
отговаря на нуждите на настоящето - на-
растващ брой ученици със затруднения в
обучението и поведенческите прояви.

В Дейност „Ученето е интересно” се
проведоха индивидуални уроци с учени-
ците с обучителни затруднения и поведен-
чески прояви.Целта на тези уроцибеда се
създаде тясна връзка с мисленето и пове-
дението на децата, за да могат те по-
добре да се адаптират към училищната
среда. Тридесет и трима ученици от първи
до дванадесети клас работиха с автоди-
дактични материали и интересните уроци
ги мотивираха да бъдат по-активни, по-
внимателнии по-концентрирани.Със зани-
манията в новия кабинет децата развиват

сензорни и тактилни възприятия - усеща-
ния, изпитани чрез докосване. Уроците бя-
ха полезни и за подобряване на опорно-
двигателната им система и за развиване
на когнитивни умения и компетенции, убе-
дени са училищният психолог, логопедът,

ресурсните учители и класните ръководи-
тели на децата, които непрекъснато рабо-
тят с тях.

В изпълнение на проекта си ученици,
учители и училищно настоятелство прове-
доха и културно събитие. При откриването

на сензорната стая бе организиран куклен
театър „Дядовата ръкавичка“ по Елин Пе-
лин. Актьори бяха самите ученици, подпо-
могнати от учителите, а гости и публика бя-
ха родители, общността и разбира се д-р
Гецова, кмет на Община Лясковец, с по-
мощта на която се осъществяват проекти-
те по Фонда за подкрепа на местни иници-
ативи.

„Идеята за създаването на сензорната
стая ни приобщи към каузата да работим
заедно за всяко дете, създаде и добра
предпоставка за адаптирането и приема-
нето на ученици от аутистичния спектър“,
сподели координаторът на проекта и стар-
ши учител начален етап на основното об-
разованиеМариянаБъчварова.

С изпълнение на друга дейност по про-
екта, а именно - с включването на родите-
лите в „Лаборатория за родители” е подо-
брен и диалогът между учители и родите-
ли. Аналитичните специалисти от учили-
щето непрекъснато подпомагат родители-
те с насоки и подходи за работа с техните
деца в домашни условия. „В тази дейност
бяха включени 16 ученици на индивидуал-
на форма и със СОП и това може да про-
дължи и в бъдеще, след приключване на
проекта, а родителите ще останат наши
приятелии партньори в съвместната ни ра-
бота“, убедена еМариянаБъчварова.
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Стойността на проекта възлиза на 23
878,80 лв. (за 134 хранодни), като от тях 21
708,00 лв. са средства, необходими за заку-
пуване на хранителни продукти и 2 170,80
лв. за други разходи. Стойността на един
храноден остава непроменен - 2.70 лева.
Потребителите получават храната, пригот-
вена в Домашния социален патронаж,
където е и раздавателният пункт за лицата

На топъл обяд в продължение на още
половин година ще имат право 60 лица от
Община Лясковец. Потребителите на
Обществената трапезария, получаващи
топъл обяд в Община Лясковец, ще про-
дължат да се хранят безплатно до 30 юни
2022 година. Това стана възможно, следре-
шение на служебното правителство, с кое-
то се дава съгласие за наддоговаряне на
определениябюджет поОперативната про-
грама за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско под-
помагане на крайно бедни. Нашата общи-
на е еднаот 194-те общини, в които се пред-
оставя услугата и които подписват спора-
зумение за удължаване срока на предоста-
вянето на топъл обяд след 10 декември
2021 г., когато изтичат договорите по про-
цедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пан-
демията от COVID-19“. По този начин една
обществено значима и необходима дей-
ностщепродължида се реализирабез пре-
късване, благодарение на което подкрепа-
та за живеещите в лишения хора, ще про-

дължи и в най-тежките зимни месеци. До-
пълнителното финансиране ще бъде оси-
гурено в бюджета на програмата по линия
на инициативата на Европейския съюз в
подкрепа на преодоляването на последи-
ците от кризата, предизвикана от пандеми-
ята отCOVID-19 -механизъмREACT-EU.

Община Лясковец, в качеството си на
партньорска организация на проекта е
предприела незабавни действия за подго-
товка на документите за удължаване срока
на договора, с цел навременна подкрепа
за най-уязвимите лица от общината. От 11
декември 2021 г. продължава да осигурява
топълобядна60 потребители.

,

от общинския център. В помещенията на
клубовете на пенсионера от съставните
на общината села са обособени пунктове
за получаването на храната за потреби-
телите в селата. Обядът включва супа,
основно ястие, хляб и веднъж седмично
се полага десерт.

В Община Лясковец право на топъл
обяд имат хората с ниски доходи под ли-
нията на бедност, лица с трайни увреж-
дания, хора в затруднение поради вло-
шената икономическа обстановка в стра-
ната, хора които поради възрастта си или
налична степен на увреждане са в по-
висок риск от заразяване и неблагопри-
ятно протичане на инфекцията илица по-
ставени под карантина без близки, които
даимокажат подкрепа.

Ползвателите на социалната услуга
са от следните населени места на общи-
ната - от град Лясковец 26 нуждаещи се
лица, по 15 ползватели от селата Джулю-
ница и Добри дял и 4 души от село Коза-
ревец.
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В престижнияфорум нашитемладежи
от Театрален състав „Мелпомена“ при чи-
талище „Напредък-1870“ град Лясковец,
се представиха с последната си поста-

новка - пиесата на Стефан Костов „Жен-
ско царство“. Конкуренцията в групата им
бе от страна на съставите от Банкя, Габ-
рово и село Самоводене. Превъплъще-
нието на нашите младежи в ролите от ко-
медията и блестящата им игра впечатли-
ха професионалното жури и те заслужено
си извоюваха първото място в своята
възрастова група. Те бяха наградени с
Диплом първа награда за най-добра теат-
рална трупа, статуетка и парична награ-
да. Заредени с енергия и приятни емоции,

младите ни актьори приключиха сезон
2020/2021 година и правят равносметка
за постиженията си в един труден сезон,
съпътстван от ограничения по отношение
на репетиции и участия във време на епи-
демична обстановка. Въпреки трудности-
те през сезона, упоритите момичета и
момчета, под вещото ръководство на
своя ръководител Даниела Райкова, имат
участия в четири фестивала, една награ-
даGrandPrix, едно първомясто и награда
за най-добра поддържаща женска роля, и
заредени с нови идеииамбиции, вече пра-
вят избор на постановка за следващия
творчески сезон.

В националната надпревара в съсед-
ната ни община, се включи и другата на-
ша театрална формация - Театрална тру-
па „ПарашкевПарашкевов“ при читалище
„Земеделец-1899“, село Козаревец. По-
възрастните ни актьори, участвали във
втора възрастова група по регламента на
форума, в доста голяма конкуренция с
другите състави, успяха да завоюват
също престижна награда. Майсторската
игра на козаревчани им донесе почетното
второ място в тяхната възрастова група,
ДипломВтора награда и статуетка за най-
добра театрална трупа, Диплом-награда
за главна мъжка роля на доайена Иван
Стаматов в ролята на Генерала и поощри-
телна награда за Йорданка Андреева за
ролята на Лора в пиесата „Сводници“ на
режисьораЙорданСираков.

Театралниятфестивал в ГорнаОряхо-
вица се зароди по идея на ръководителя
наМладежки театър „Алтернатива”Симе-
он Христов преди три години и след годи-
на прекъсване заради пандемията, отно-
во събра на сцената на горнооряховското
читалище „Напредък 1869” почитатели от
цялата страна. Второто издание на фес-

тивала се проведе с подкрепата наОбщи-
на Горна Оряховица, на местното читали-
ще ифирми спонсори и имаше състезате-
лен характер. Журито бе в състав сцена-
риста Ваня Николова, Ренета Пенкова и
КрасимираКожухарова, а откриването на-
правиха актьорите от камерна театрална
формация при НЧ „Христо Козлев - 1883“
Долна Оряховица с постановката „Търси
се нов съпруг“ отМиро Гарван.

Нашите театрални
състави участваха в
престижен форум и
спечелиха награди от
него. В съседна Горна
Оряховица, в про-
дължение на няколко
дни, се проведе Втори
националенфестивал
на аматьорските теат-
ри „Камъка ГорнаОря-
ховица 2021 година“.
Във фестивала учас-
тие взеха любителски
т р у п и о т В ел и к о
Търново, Горна Оря-
ховица, Долна Оряхо-
вица, Свищов, Драга-
ново, Кортен, Дебе-
лец, Лясковец, Коза-
ревец, Белене, Самоводене, Банкя и Габ-
рово. Участваха камерниформации, теат-
рални състави на читалища, на детски
комплекси и частни формации, които бя-
ха разделени в две възрастови групи - до
18 и над18 години.
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ÏÐÅÄÏÐÀÇÍÈ×ÍÀ ÄÀÐÈÒÅËÑÊÀ
ÊÀÌÏÀÍÈß ÎÑÚÙÅÑÒÂÈÕÀ
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ÊÎÇÀÐÅÂ×ÀÍÈ ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ

На Света Петка храмо-
вия си празник отбеляза ед-
ноименната църква в село
Козаревец. Още от ранна
сутрин в обновения красив
170 - годишен храм се
събраха много миряни от
лясковското село и гости.
По този поводместният све-
щеник йеромонах Димит-
рий отслужи утринна праз-
нична литургия. Бе осветен
и приготвеният за празника
курбан за здраве на коза-
ревчани. Гости на празника
Света Петка в козаревска-
та църква бяха кметът на
Община Лясковец д-р Иве-
лина Гецова, депутатът Ди-
митър Николов, както и до-
макинстващият кмет Кра-
симира Колева, председа-
телят на пенсионерския
к лу б в селото Доч к а
Атанасова, общественици,
читалищни дейци и други.
В храма имаше и десетки
миряни, които се бяха
събрали да почетат праз-
ничнияден.

След като точно на този
ден, преди една година, на
празника на село Козаревец - Петковден,
бе срязана лентата на новия централен
площад, жителите се зарадваха месец
по-късно и на освещаването на обнове-
ния си храм. Той беше тържествено от-
крит тогава от родения в Козаревец
търновски владикамитрополит Григорий.

Църквата „Св. Параскева“ в Козаревец
съществува от 1850 година. Храмът е на
над 170 години, като сградата е разруше-
на при колосалното за региона ни земет-
ресение от юни 1913-та и е възстановена
през периода 1920-1930 година. През
2019 година храмът претърпя голям ре-
монт, след като с постановление на Ми-

нистерски съвет бе предоставен до-
пълнителен трансфер по бюджета на
Община Лясковец и бяха отпуснати сре-
дства в размер на 137 820 лева за аварий-
но-възстановителни работи. С много под-
аръци и парични дарения при откриване-
то миналата година бе подобрен и инте-
риора на църквата, а миряните с гордост
се събраха за поредния си голямпразник.

За храмовия празник, на всички при-
състващи, при спазване на епидемиоло-
гичните мерки, бе раздаден курбан за
здраве и благоденствие, който приготвиха
църковното настоятелство, кметството и
пенсионерският клуб в селото.

ÕÐÀÌÎÂÈß ÑÈ ÏÐÀÇÍÈÊ
Ñ ÊÓÐÁÀÍ ÇÀ ÇÄÐÀÂÅ

ÏÚÐÂÀ ÑËÓÊÀ

АВТОР:МладенДОБРЕВ
Най-после, след близо двамесеца „су-

ша“, ловците от град Лясковец се разпи-
саха и откриха сметката си в лова на диви
свине. Успешната гонка бе организирана
в горист район във височините над града в
най-високата част на големия скален ма-
сив, близо до манастира „Св. Св. Петър и
Павел“.

Председателят на дружинката Сте-
фан Каралиев е и ръководител на лова.
Подготвят всичко подокументацията, про-
вежда се задължителният инструктаж,
правят се последни тактически указания и
ловът започва. Кучкар и гонач еИсуфИсу-
фов, а той познава отлично района и си
знае работата. Всички се надяват най-
после да попаднат на следите на голяма-
та сюрия от около 30 диви свине, които се
навъртат по гористите терени на тригра-
дието и току палят страстите на ловци от
няколко дружини. Е, този път имат късмет.
Кучетата вдигат животни, които панически
се пръскат при преследването, а един гли-
ган се насочва към пусията наВеселин Го-

чев. Следва точен изстрел и животното е
повалено. По всеобща оценка тежи около
100 кг. Това е първа слука за този сезон в
дружинката и няма как да не са доволни.
Даже зевзеците веднага отбелязват, че са
счупили каръка и занапред ги чакат още
ползотворни излети. Глиганът е транспор-
тиран до базата на дружинката в мес-
тността „Селището“, където е изградена
ловна хижа с колоритното имеранчо „Лов-
на среща“. Събират се и за снимка с тро-
фея,макар и вече на здрачаване.

Макар в района да преобладават рав-
нинни терени с обработваеми земи, ляс-
ковските ловци помнят и много силни вре-
мена в свинскиялов.Самопредидве годи-
ни завършиха сезона с цели36 точни попа-
дения.На такъв актив биха завиделидори
и дружинки, които разполагат с далеч по-
вече горски терени.Сега обаче времената
са други, епидемията от АЧС нанесе
тежък отпечатък върху популацията нади-
веча и както се вижда, правят сефтето ед-
ва в края на вториямесец от сезона. Да им
е честито и на слука!

С изграждането на външна площадка
по Безопасност на движението по пъти-
щата, се активизира участието с добро-
волен труд, от страна на родители, учи-
тели и граждани. Родителите се включи-
ха в подготовката на терена, при поста-
вянето на арматурата и леенето на бе-
тон. Други родители участваха в разчер-
таването и рисуването на кръстовища и
прилежащите към тях пешеходни пътеки
идруги обекти, а трети осигуриха надеца-
та детски колички, които допълниха авто-
мобилния парк към дарените преди това
велосипеди. С всички тези превозни сре-
дства децата участват в пътното движе-

ние като водачи, спазвайки научените
правила. По този начин, чрез изградена-
та външна площадка, децата от детската
градина могат нагледно да участват и ка-
то пешеходци, и като водачи на превозни
средства или като велосипедисти в
пътното движение и да прилагат на прак-
тика наученото.

С реализирането на проект „Заедно
на пътя” се повиши гражданското учас-
тие при вземане на решения, касаещи
организиране и провеждане на дейности
в детската градина, което донесе бъде-
щи ползи в посока подобряване качес-
твото на живот на децата. Придобитото
оборудване по проекта и изградената
външна площадка за обучение по пътна
безопасност, са от изключителна важ-
ност и в голяма полза на децата. „Науче-
ното по проекта ще формира бъдещото
им поведение, когато станат ученици и в
по-дългосрочен план - вече като участни-
ци в движението по пътищата“, катего-
рична е ГабриелаИванова.

Целта на проекта бе надграждане и
разширяване обучението на децата,
свързано с безопасността на движение-
то и получаване на практически знания
за транспортна култура, като съвкупност
от знания за същността и специфичните
особености на пътното движение и пра-
вилата за поведение на пътя.

ÍÀ ÍÀØÈÒÅ ËÎÂÖÈ
ÇÀ ÑÅÇÎÍÀ

ÄÅÒÑÊÀ ÃÐÀÄÈÍÀ „ÐÀÄÎÑÒ“

Кампанията и тази година бе насо-
чена към деца в риск на възраст от 7
до 15 години, които редовно посеща-
ват учебните занятия. Чрез директо-
рите, ръководствата на училищата и
класните ръководители на учениците
от училищата на територията на
Община Лясковец, бяха раздадени
тридесет пакета с лакомства за деца-
та.

Дни преди настъпването на Колед-
но-новогодишните празници за втора
поредна година на територията на
Община Лясковец се проведе ежегод-
ната дарителска кампания на Облас-
тния съвет на Български Червен
Кръст - Велико Търново. И този път тя
бе осъществена в партньорство с ляс-
ковските младежи червенокръстци от
клуб БМЧК „Навсякъде за всеки“ -
град Лясковец и със съдействието на
секретаря на Местната комисия за
борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълно-
летните приОбщинаЛясковец.

ÏÐÈÊËÞ×È ÏÐÎÅÊÒ „ÇÀÅÄÍÎ ÍÀ ÏÚÒß“
от стр. 4
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Детска градина „Радост” град Ляско-
вец успешно защити и осъществи трети
проект към Общински фонд за подкрепа
на местни инициативиОбщина Лясковец
и платформаАГОРА.

През 2018 година Сдружение „Учи-
лищно настоятелство при детска гради-
на „Радост” град Лясковец се включи в
първото издание и реализира проект „Да
градим с мисъл и творим с чувство“, кой-
то включвашеизграждане на открита сце-
на в двора на детската градина. През
2019 година при второто издание ДГ „Ра-
дост“ работи по проект „Да опазим деца-
та на улицата” и с реализацията на про-
ектното предложение бе закупена мо-
билна площадка по Безопасност на дви-
жението по пътищата, оборудвана с два
мобилни светофара, комплект пътни зна-
ци и детски велосипеди, дарени от роди-
тели. Придобитото оборудване по проек-
та помогна на децата за подготовката им
и за получаване на знания за Безопас-
ност надвижението по пътищата.

През настоящата 2021 година Сдру-

ÄÅÒÑÊÀ ÃÐÀÄÈÍÀ „ÐÀÄÎÑÒ“ ÏÐÈÊËÞ×È ÏÐÎÅÊÒ „ÇÀÅÄÍÎ ÍÀ ÏÚÒß“

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÒÀ Â ËßÑÊÎÂÅÖ ÂÅ×Å
ÐÀÇÏÎËÀÃÀ Ñ ÐÎÌÀÍÀ „ÄÎÁÐÈ”

Преди повече от 80 годи-
ни спонтанно се ражда дет-
ската книжка „Добри“. Вечер
в дома на скулптора се съби-
рали приятели и всеки тряб-
валода сподели своята исто-
рия. Когато домакинът за-
почнал да раздипля спомени
от детството и младостта си,
писателката и журналистка
Моника Шанън настояла да
записва. Романът „Добри“ ве-
че е преведен от поетесата
МарияДонева.

Издаден за първи път през 1934 годи-
на, романът чупи рекордите по продажби.
До днес книгата е публикувана дванаде-
сет пъти и се е превърнала в класика. На-
шият съгражданин, художникът и скул-
птор Атанас Качамаков, е не само автор
на илюстрациите, но и главен герой в по-
вествованието. Той е роден през 1898 го-

дина в Ляско-
в е ц . М л а-
дежът отра-

но показва талант в рисува-
нето. Учи в Художествената
академия в София, където е
приет в класа по скулптора
на проф. Иван Лазаров.
През 1924 година заминава
за Париж, а след това за
САЩ. В Холивуд той работи
като скулптор в тогавашните
суперпродукции „Бен Хур”,
„Царят на царете”, „Елена от
Троя”, „Ноевият ковчег”.

Романът „Добри” е изда-
ден със специален шрифт,
изработен за хора с пробле-
ми с четенето. Adys улесня-

ва страдащите от дислексия. Това са хо-
ра с нестандартномисленеиразличен на-
чин за възприемане на света. Автор на
специфичните букви, разработени по вре-
ме на магистърската програма в Нацио-
налната художествена академия, е Крис-
тина Костова. Особеностите, които пра-
вят Adys лесно четим, се крият във фини
промени в стила на буквите - тяхната де-
белина, горните и долните дължини и раз-
стоянието между отделните знаци. Наци-
оналният дарителски фонд „13 века
България“ избира шрифта, който улесня-
ва четенето, с идеята „Добри“ да бъде об-
икнат от възможно най-широк кръг чита-
тели.

й

Романът „Добри“ вече е част отфонда
на библиотеката при читалище „Нап-
редък-1870“ в град Лясковец. Това стана
възможно, благодарение на Национал-
ниядарителскифонд „13 векаБългария”.

ÏÐÎÅÊÒÈ ÇÀ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎÒÎ È ÐÎÄÍÈÒÅ

„Въпреки обучението в електронна сре-
да от разстояние, приятелството, уважени-
ето и доверието между децата не изчезна,
те са готови да се подкрепят и в новите
предизвикателства, които им предстоят. А
родителите им са винаги до тях - и в грижи-
те, и в споделената радост, заедно с техни-
те учители“, споделя със задоволство ди-
ректорът на училището Даниела Христо-
ва.

Гости на тържеството по представяне
работата на малките изследователи бяха
Галя Дечева - регионален педагогически
координатор отЦентър „Амалипе“ и дирек-
торът на училището Даниела Христова. Те
бяха посрещнати с широки усмивки и не-
търпение от страна на децата. В класната
стая на иновативния клас „Приятели+“ гос-
тите имаха възможност да разгледат ри-
сунки на красиви родословнидървета, раз-

казващи шарени истории за деца, майки,
татковци, баби и за цели семейства и родо-
ве. Такава е и целта на проекта - децата да
бъдат научени наценности, да познават си-
лата на корените и рода, да таят уважение
към историята и традициите на родния
край, както и с уважение да подхождат при
взаимоотношенията в къщи и в клас. И тъй
като не случайно се наричат Приятели, ра-
достта от приятелството вече втора година
струи от всякъде - от лекотата, с която вза-
имно се подкрепят при решаването на по-
ставените задачи, от правилата за диску-
сии в класната стая и се оглежда във висо-
ките кули, пазещи крепостта на доверието,
взаимопомощтаи подкрепата.

Възпитаници на джулюнското Обеди-
нено иновативно училище „Петко Р. Сла-
вейков“ презентираха два проекта, по кои-
то усърдно работиха като истински изсле-
дователи. В иновативното училищеот годи-
ни всеки клас си има име. Второкласници-
те на Веска Колева се наричат „Прияте-
ли+“, защото това е вече втори випуск прия-
тели. С вълнение и гордост учениците
представиха своите проекти с наименова-
ния „Аз и моето семейство“ и „Моето родно
селище в миналото и днес“. Под вещото
ръководство на своите учители, децата са
систематизирали изключително богатима-
териали, поднасяйки данни за историята
на родните селища, обобщавали са дати
за бележитиличности и подкрепениот сво-
ите родители, са създали малки книжки с
рисунки и снимки за родните си места -
Джулюница, Добри дял, Козаревец, Кеса-
рево, Г. Оряховица. Чрез своите изследва-
ния те разказват една история за обич,
уважение, подкрепа, прошка, както и за
малките вълшебства вживота.

,

В края на часа всички ученици се по-
светиха на една много интересна задача -
всеки да посади в саксийка красиво цвете -
символ на семейството и приятелството,
за което да се грижи сам. Макар и малки,
учениците вече знаят, че за да отгледашне-
що ценно и истинско, са необходимимного
грижиипостоянство.
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жение „Училищнонастоятелство придет-
ска градина „Радост” участва в третото
издание на Фонд за подкрепа на местни
инициативи с проект, изготвен от актив-
ните граждани - членове на училищното
настоятелство. Училищното настояте-
лство внесе проектно предложение с наи-
менование „Заедно на пътя” с участието
на родители, учители и граждани. Про-
ектът беше защитен и реализиран в рам-
ките на два месеца. Координатор бе ди-
ректорът на детското заведение Габрие-
ла Иванова, а изпълнението се осъщес-
тви с помощта на доброволци - родите-
ли, учителии граждани.


