Project3_Layout 1 15.2.2017 г. 20:02 Page 1

ТОЗИ ВЕСТНИК СЕ ИЗДАВА ОТ
“ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ СЛАВЕЙКОВ”
с помощта на “Европейски структурни и ивестиционни фондове”;
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”;
Приоритетни оси “Образователна среда за активно социално приобщаване”;
Наименование на процедура “ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”;
Код на процедура: BG05M2OP001-3.002
Наименование на проекта „Училище за шампиони”

Ученически вестник
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Алекс Кехайов е ученик от
12 „а“ клас. Може би повечето от
вас го познават като отличен ученик и баскетболист. Сега, в началото на последната му година в
любимото училище, решихме да му
зададем няколко въпроса относно
годините, прекарани тук, и плановете му за бъдещето.
Как си представяше училището, когато си бил в детската градина?
Оправдаха
ли
се
очакванията ти?
Смея да кажа, че съм от малцината хора, които трудно понасят
спането на обяд, вареното зеле, (
което често се сервираше там ), също
така и детската градина. Докато
някои все още искат да върнат предучилищните дни, на мен те изобщо не
ми липсват дори днес. Очаквах в училище да ми хареса повече, така и се
случи.
Имало ли е предмет, който
да те затруднява? Защо?
С конкретни предмети съм
нямал големи проблеми, но ще е
лъжа, ако кажа, че стресови ситуации
е нямало. Все пак без тях нямаше да
бъде интересно. Според мен именно
тези ситуации ми помагаха да преодолявам трудностите по различните
предмети.
Ако сега имаше възможността да се върнеш в първи клас
и да изживееш всичко наново, би
ли променил нещо?
Доста труден въпрос. Безспорно съм допуснал много грешки
през тези години. Но пък ако не ги
бях допуснал, нямаше да мога да се
поуча от тях. Училищният период от
живота ни ни учи не само на наука, а
и на житейски уроци. Мога да кажа,
че въпреки грешките ми, не бих променил нищо.
Каква е била най-голямата
ти мечта като малък?
Аз съм щастливец, защото
изживявам мечтата си. Може да звучи
като клише, но ми е достатъчно, че аз,
семейството ми и кръгът от приятелите ми сме здрави и щастливи. Наистина мечтая така да бъде и
занапред. Всичко друго се постига с

малко желание и усилия.
Имало ли е нещо, за което
да съжаляваш? Нещо, което си
искал, но не си имал възможността
или смелостта да направиш през
тези години?
Има неща, които не съм успял да опитам, а съм искал. Понякога просто 24
часа за 1 денонощие не са достатъчни. Не съжалявам, защото през
времето досега не съм се разсейвал от
основните ми цели. Относно нещата,
които не съм успял да опитам досега
- все някога и тяхното време ще
дойде. Ако трябва да засегна смелостта - ако желанието е достатъчно
силно, тя ще се появи сама.

Кое е нещото, което няма да
забравиш от ученическите си години?
Нещата, които не мога да забравя, не са малко, но може би найценни ще ми бъдат моментите, в
които за 5 минути приятелите ми се
изпокарваха, блокираха се във facebook, обменяха си изключителни
"любезности", а на другия ден нищо
от случилото се не се помнеше и цареше мир и любов. Няма да забравя и
моментите с баскетболния отбор и
шегите, които само ние и треньорката
ни - Г-жа Иванова разбирахме. Ще
помня и различните начини, по които
се поздравявахме с всеки от съотборниците ми. Това са само някои от
многото неща, които ще ме карат да
се усмихвам, когато си спомня. Няма
да забравя и моментите, в които
имахме шанса да се изявим. Най-яркият пример за това са Даскеерите, но
те са твърде обширна тема. Само ще
кажа, че който е гледал, е усетил емоцията, а който е участвал, я е изживял.

Какво ще ти липсва наймного, когато завършиш?
Тук мога да бъда много конкретен - приятелите. За тези години
срещнах много и интересни хора, но
с част от тях станахме като семейство. Дори един истински приятел е
цяло съкровище. Мога да се похваля,
че съм имал повече. Сигурен съм, че
ще останем заедно и в бъдеще.
Какви са плановете ти за
бъдещето?
На преден план е образованието. След него се надявам на добра
реализация. Приоритет ми е всичко
това да се случи в България и някой
ден да заживея тук - в Кърджали.
Какъв съвет ще дадеш на
първокласниците? А на връстниците си?
На първокласниците бих
препоръчал да не си пестят силите и
времето през идните години. Нека
знаят, че усилията се възнаграждават
с времето, но и да не забравят, че
имат само 12 години да създадат и
спомени за цял живот. На съучениците си искам да пожелая страхотна
година, защото ще ни бъде последната заедно, затова да я направим такава, че да си спомняме за нея с
усмивка!
Началото на края. За випуск 2017 това е последната година
в родното училище. След това
всеки от тях ще поеме по различен
път. Краят на училището е началото на следващата крачка. Някои
ще продължат да учат, други – не.
Животът е непредвидим и никой
не знае какво го очаква в бъдеще.
Той ще ви отведе в различни посоки, но никога не забравяйте това,
което намерихте тук. Никога не
забравяйте приятелствата, които
направихте и препятствията,
през които преминахте, за да сте
това, което сте днес. Нека последната ви година тук бъде незабравима! А след това ви пожелавам
късмет в живота, защото никой
не е казал, че ще е лесно, нали?

Ангелина ВАНЧЕВА
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Вашият живот минава сред
книгите, от колко години създавате
собствени?
Първата ми книга излезе от
печат през 1999 година със заглавие
„Луна за утре”. Тя съдържа стихотворения - любовна лирика.
Какво Ви подтикна да напишете първата си книга и коя
беше тя?
Като всеки млад човек и аз се
опитвах да пиша стихотворения, епиграми и други. За да издам стихосбирката „Луна за утре”, ме насърчиха
приятели.
Колко издадени книги
имате до момента?
До момента издадените ми
книги в различни формати са тринадесет. Две от тях са на руски език,
една на италиански, една с шрифт на
Брайл, а останалите на български.
Нека спомена, че две от електронните
книги на български език са създадени
по проекти, реализирани от Регионална библиотека „Никола Й. Вапцаров” – Кърджали. Двете книги на
руски език са създадени като говорещи книги, с шрифт на Брайл, книги
с окрупнен шрифт и част от приказките, като куклен театър от Тулската
областна специализирана библиотека
за слепи в град Тула, Русия. Поредицата от книги с главен герой Златноелечко са четири на брой, като всяка от
тях съдържа по дванадесет приказки.
Какво Ви носят срещите с читате-

лите Ви?
Срещите с читатели са едни
от най-вълнуващите неща, които ми
се случват. Греещите им като звезди
очи ме правят щастлива. Получавам

много любов, за което им благодаря.
Как открихте таланта си и

кой Ви насърчи да се занимавате с
това?
Талантът, който притежавам,
не е плод на дълго изучаване как се
пише, според мен, е дар свише. Явно
точно аз трябва да предам добродетелите на по-малките ни читатели, а те
са доброта, взаимопомощ, уважение
към всичко и всички… На втората
част от въпроса Ви ще отговоря така
– насърчава ме желанието на децата
да научат повече, на любознателността им, насърчава ме това, че децата, забавлявайки се, ще научат нови
неща. Общата култура също е много
важна за изграждането на човека. И
не на последно място насърчават ме
наградите, които получавам на национални литературни конкурси. Както и
един в Русия.
Какво бихте казали на
онези, които не вярват в приказните вълшебства?
На онези, които не вярват в
приказни вълшебства, ще им кажа, че
когато не вярват, че ще им се случи
вълшебство, означава, че когато то се
случи, те няма да го забележат. Една
от моите героини, калинката Седма
точица, казва: „Чудесата са тук, чуде-

сата са там, трябват само очи и голямо сърце, за да видим край нас чудесата.“
А калинката Ина казва: „За да си
щастлив, трябва да искаш да си щастлив.“
Отправете послание към
нашите читатели!
Четете книги и се забавлявайте, защото няма по-голямо
вълшебство от това, да си стоиш
вкъщи и, четейки, да си на съвсем
друго място. Ето това е едно от
вълшебствата на света… Да пътуваш
с мисълта, да разсъждаваш, докато
четеш, и да развиваш фантазията
си… А ако авторът успее да те изненада с развръзката на ситуацията,
означава, че ще научиш и нещо повече.
Може ли да ни кажете
някои по-известни заглавия на
Ваши произведения?
Мои приказки и стихове са поместени в национални алманаси като „Бумеранг”, „Палитра”,
„По следите на слънцето” и други.
Статии в местни вестници, литературни електронни вестници, „Литературен фронт“, „Новият Пулс“ и други.
Имам също и електронни книги „Приключенията на Златноелечко”,
„Новите приключения на Златноелечко”, които са добре познати на
днешните деца.
А имате ли издадени книги
на руски или на други чужди
езици?
Да , те също са електронни „Сказки”, в превод заглавието означава „Приказки”, „Приключения
Сверчка-Золотого жилетика” в превод
„Приключенията на Златноелечко”.
Също книгата ми на италиански “Favole del Bosco” в превод на български
”Горски приказки”.

Йоана ДИМИТРОВА
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Ивана ще бъде първокласничка
в класа на госпожа Румяна Петрова.
Малката ученичка вече старателно е
приготвила раничката с блокчето и моливите! С нетърпение очаква първия
учебен ден! В следващите редове ще разберем малко подробности относно вълненията, страховете и очакванията на
първокласничката.
Как си представяш първия час
в училище?
Малко ми е странно, понеже не
разбирам много точно понятието „учебен
час”. И все пак очаквам да правим интересни неща и госпожата да е мила с нас.
Защото още сме малки и със сигурност не
винаги ще я слушаме.
Кое най-много те притеснява в
училище?
-Големите! Представям си как
минават по нашия коридор и ни се смеят,
защото сме малки. Това ме притеснява
много. Дори онази вечер сънувах как един
батко ме е изгонил от училище. И всъщност по-голяма заплаха виждам в момчетата. Какичките по принцип са по-мили.
Защо въобще аз съм се родила малка? Ти
как си преминала през този филм на ужасите, наречен „Големите”?!
А кое е нещото, което наймного ти харесва в училище?
О, знам отговора на този въпрос

отлично! Павилиончето е много привлекателно и „сладко”. Там продават много
неща, а това е важно за мен, защото обичам
да ям, особено сладкиши. И физическото
си го представим интересно. Само дето
мисля, че когато зпочнем да тичаме в кръг,
ще ни се завива свят и ще падаме. Ако това
се превърне в истина, мисля да се цепя от
часовете по „блъсканица”.

цепя”?

Какво значи „ мисля да се

Ами ти не знаеш ли? Как може да
си толкова голяма и да не знаеш колко е готино за избягаш от час. Аз го разбрах от

едно филмче. Там едни приятелки решиха
да избягат и казаха на останалите, че „се
цепят“ от следващия час. Този израз ми хареса и реших да го използвам.
Не ти ли харесва в училище, та
мислиш да бягаш? Не се ли „разбираш”
с буквичките?
С буквите сме много добри приятели вече цяло лято. Но когато ми стане
скучно, бих се прибрала вкъщи да си пусна
любимото филмче.
Ти не знаеш ли, че не е разрешено да се бяга от часовете?
Знам, но понякога се налага!
Аз съм добра и няма да карам госпожата да се притеснява, но ако тя не
иска да се прибирам вкъщи, трябва да
се погрижи за това да не ми е скучно.
Защо, според теб, е задължително
да се ходи на училище?
Ами как, трябва да учим, за да пораснем и да станем умни. Сега вече ще
спра с отговорите и обясненията, защото отивам да гледам детското си
филмче. Това е последният ден от лятото, нали не мислиш, че цял ден ще
говорим за училище?!

Анелия КРУМОВА

ВИЦОВЕ

-

Как се казваш? - Наполеон! - Ясно, отиваш при
Хитлер, Мусолини и другите... - Ама аз съм сладкиш...
- Ако ще и коняк да си, отиваш където съм казал, то и
аз съм доктор, ама съм в лудница.

***
Мъж се обажда на секретарката в лудница и
пита кой е в осемнайсета стая. - Никой - отвръща тя. Чудесно - възкликва мъжът. - Значи съм успял да избягам!

***

Митничар влиза на проверка в автобус и пита:
– Цигари, алкохол, наркотици, оръжие? Пътник от последната седалка се обажда: – За мен две бири, ако обичате!

***
Митничар спира ТИР за проверка: - Какво карате? - Храна за пилета. Митничарят оглежда старателно товара и възкликва: - Ама това е кокаин! - А-а, ако
щат да го ядат!

***
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Фотографията - рисуване със светлина! Дали
е върху филм, матрица или хартия, все ми е
едно. За мен тя е начинът, по който създавам
нещо, което изразява моите чувства, моята
представа за света, за любовта, за живота, за
отчаянието и надеждата.
Убедена съм, че тя става изкуство, когато се
отдалечи от максималната точност, от реалното и точно отразяване на света, когато не
е документ за света, а документ на духа и
същността на фотографа автор. Когато знаците, символите, елементите в снимката не
са това, което са. Когато има послание, когато има още нещо зад видимия образ, което
не може да се изрази с думи.
Обикновено хората са заети само със себе си
и с това, което виждат в най-тесен кръг около
себе си. Имат някаква своя важна цел в ежедневието си. Нямат време да обърнат внимание и да видят какво се случва около тях,
в по-големия кръг. Може би по пътя си
рушат някоя уникална сграда, вместо да я
реставрират, за да построят поредния ресторант, магазин или най-обикновен многоетажен блок. А може някое красиво, скромно
цветче да се опитва да пробие асфалта; може
и някаква бабичка нещо да продава, но
всички да я отминават с колите си. Когато
човек се научи да забелязва всеки детайл,
дори най-малкия, той ще започне да прави

М: Избрах моето училище, защото е прекрасно място, в което с удоволствие прекарвам всеки ден. Уча се и
съм щастлива, защото създавам нови
приятелства. Харесвам много сградата,
двора, сцената, актовата зала, двата
физкултурни салона и всички специлизирани кабинети. Пожелавам на всички
деца в България да обичат училищата
си, така както аз.
Ю: Избрах „Славейков“, защото, според мен, е най-доброто училище в нашия град. Харесва ми
обучението, учителите и извънкласните
дейности. Мисля, че нашето училище е
едно от най - безопасните учебни заведения.
А: Аз избрах училището, защото това е истинско училище за шампиони, защото има много спортисти,

хубави фотографии, ще заобича това занимание и вече никога няма да се откаже.
Фотографията променя начина, по който
гледаме на нещата. Тя ни учи да обръщаме
внимание на малките и незабележими на
пръв поглед детайли и да видим света през
нови очи. Насочва вниманието ни дори към
най-обикновените гледки по пътя ни. Фото-

графията е онова, което ни учи да търсим
уникалността в простотата на ежедневието.
Започваме да виждаме красотата дори в
това, което преди не е било способно да задържи нашето внимание. Това е изкуство,
чрез което можем не само да пресъздадем
обекта пред обектива, но също така да уловим мигове, които да разкажат интересна история, или с помощта на сенките и
светлината да нарисуваме любим човек.
Обожавам черно-бялата фотография, защото
е изчистена, опростена, и засилва дълбочината на идеята в кадъра, но моят начин на изразяване е предимно в цвят – особено
харесвам силните контрасти. Почти винаги

които ни карат да се гордеем с тях и разбира се, защото това е най-доброто училище в областта.
З: Аз предпочетох това учи-

лище по много причини, но главно заради това, че тук извънкласните
дейности не са пренебрегнати. Всеки
ученик има възможност да се занимава
с нещо, което наистина харесва и мен
лично ме радва това, че има рознообразни спортове и всеки има възможност

засилвам цветовете в дадена цветна гама топла например , дотолкова, че преобладават
топли или студени цветове, без да се натрапват и разсейват. Обичам също така да използвам много “игра със светлината” – тоест
сенките, светлосенките и слънчевите лъчи,
да избирам цветовете и гамата както един художник прави. Така съчетанието е по мой
вкус, да не е прекалено шарено, да не е разсейващо и нерядко да преобладават само от
два до три основни цвята, но въпреки това
изображението да е цветно. За мен всяка фотография е запечатан миг от мое настроение,
начин на виждане и усещане на света около
мен.
Фотографията ми носи наслада. Удовлетворение, когато резултата е добър, и стремеж
към усъвършенстване, когато резултатът е
посредствен. Усещане, че създавам нещо
нетленно и фино и пресъздавам света, както
го виждам и чувствам.
За мен фотографията е възможност. Възможност човек да може да лети, въпреки че
няма криле. За мен е всичко – глътка въздух,
бягство от реалността, но и начин на изразяване!

Емилия МОЛЛОВА

да тренира, стига това да е нещото,
което иска. Училището има чудесен
стадион и голям салон, в които учениците могат да тренират това, което харесват.
Л: Останах в нашето прекрасно
училище, защото исках да имам отлично образование. И знаех, че с помощта
на
преподавателите
от
„Славайков“, доброто образование не е
просто мечта, а реалност. Това е училище, което се съобразява с интересите
на всеки един ученик! Това е училище,
в което всеки има възможност да стане
един интелигентен и можещ човек!
Това е училището, където учениците
Учат, Печелят, Конкурират и Очароват!
Анкетата изготви:

Христина ПОПОВА
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Също както и преди 15 години, покемоните отново са на мода с мобилната игра Pokemon Go.
Може би сте забелязали тук-там
хора да обикалят по улиците, забили нос в смартфоните си. Не
всички от тях си чатят или проверяват новите истории във фейсбук.
Голям брой всъщност търсят покемони. Интересното е как тази игра
привлича толкова много потребители. Всъщност отговорът на този
въпрос е, че играта предизвиква
геймърите да излязат навън и,
вървейки с телефон в ръка, да запълват колекцията си от малки животинки.
Играта пресъздава историята от
едноименната аниме поредица
„Покемон” , която става хит през
1995 година. „Покемони” се наричат героите в нея. Играещият е
ловец на покемони, целта му е да

хване всички герои, като междувременно се дуелира с други играчи. Само седмица след като
излезе играта, потребителите й в
САЩ бяха повече от потребителите на „Туитър”. Манията по играта продължава вече около два,
три месеца. Най-скорошната публикация, която четох относно маниаците по лов на покемони, доста
ме озадачи. В статията се обясняваше за руска тур агенция, която
предлага самостоятелни пътувания за ловците на покемони. На
подобно приключение имало
възможност да бъдат заловени
около 142 покемона. На 30 юли е
стартирал първият подобен тур,
наречен „Ловци на покемони”.
Участниците в маратона посещават Переславл-Залески, Ростов Велики, Костром и Ярославл. По
време на обиколката феновете на

играта посещават много забележителности, а маршрутът на автобуса
има спирки, на които желаещите
туристи са пускани в търсене на
покемони.
Интересна за мен е цената на пътуването, която не бе опомената в
статията. Колко са били способни
да платят участниците, за да запълнят колекцията си? Цената на
пътуването е по-маловажна от
това, че „заплесвайки” се по играта, играещият би могъл да се
подложи на опасност. Няма нищо
лошо да прекарваме свободното си
време в развлечения, които ни харесват. Но нека не забравяме, че
случващото се в реалния свят е поважно за нас самите, отколкото
случващото се в смартфона ни.

Анелия КРУМОВА
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Това е уникално място за
среща с миналото на България и с
историята на нейните велики царе.
Царевец е била главната българска
крепост по време на Второто
българско царство, когато Търново
е столица на царството. От нея са
управлявали велики монарси като
цар Петър IV, цар Асен I, цар Калоян, цар Иван Асен II, цар Иван
Александър и цар Иван Шишман.
Крепостта се намира на едноименния хълм в старата част на Велико
Търново, недалеч от центъра, и е
превърната в архитектурно-музеен
резерват.
Като всяко друго място,
което някога е играло важна роля
за човечеството, а днес напомня за
отминалото време, и около Царевец витаят различни легенди. По
времето на цар Калоян в една от
кулите на Царевец е бил пленен
латинският император Балдуин
Фландърски, заловен от българите
в битката при Одрин. Легендата
разказва, че Анна Куманката,
съпругата на Калоян, се влюбва в
императора. Тя изпраща тайно
писмо до Балдуин, предлагайки му
свобода срещу това да я вземе със
себе си. Латинецът отхвърля предложението на царицата, което по-

ражда у нея силно желание за
мъст. Тя набеждава Балдуин в опит
за прелъстяване, заради което той
е наказан със смърт от царя.
Именно заради това днес една от
кулите на Царевец носи името Балдуиновата кула.
В друга легенда се говори
за скрити подземия с таен вход. Те
служели на римляните да се крият
от варварското нашествие, когато
този район е в рамките на Римската империя. Вподземия, според
разказите, има езеро и смъртоносни механизми, които възпрепятстват
достъпа
на
недоброжелатели.
Естествено,
като във всяка приказка, в историята има намесено и съкровище.
Твърди се, че внимателно пазеното
подземие е на много нива, като на
всяко едно от тях има скрити богатства. Макар и увлекателна сама
по себе си и предизвикваща интереса и въображението, няма исторически данни, които да подкрепят
тази легенда.
Има и още един кът на Царевец, известен с мрачната си история. Това е впечатляващият
скален нос Лобната скала, разположен в най-северния край на Царевец. От него в реката са били

хвърляни изменници на държавата. През XVI век на това място е
изграден манастир.
Безспорно крепостта пази
спомена за много събития. Многовековният й живот е свидетел на
всякакви случки. Не е изненадващо, че сграда на такава възраст
с подобен мащаб изисква много
време, за да добие достъпния вид,
в който я виждаме днес.
Днес посетителите на Царевец могат да се разходят през
деня из старинната крепост, но
това, което ние горещо препоръчваме, е да посетят това уникално
място през нощта. Ако денем крепостта почива тихо на високия
хълм, навявайки спомена за миналото, то нощем е моментът, когато
тя оживява! От 1985 г. насам се
провежда аудио-визуален спектакъл, който представя колоритната история на Втората българска
държава. Това е една приказна
смесица от музика и светлина,
която няма как да не впечатли и
предизвика интерес у посетителите на стария град.

Емилия МОЛЛОВА
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Щастливи сме, че в нашия
град има театър и можем да се насладим на постановки както на кърджалийските актьори, така и на
гостуващи театри. Една от постановките, която много харесахме, е
„Албена“, поставена от Старозагорския театър “Гео Милев”. След представлението потърсихме младата и
талантлива актриса Светла Рангелова, изпълняваща ролята на Албена.
Ето какво сподели тя:
Вие сте били част от екипа
на Старозагорския драматичен театър "Гео Милев". Кога и как се запалихте по актьорската професия?
Всъщност вече не съм част от
Старозагорския театър, където играх
два поредни сезона след завършването
ми. Напуснах преди една година, защото реших да провокирам себе си като
творец и в момента съм на свободна
практика. Сега работя в София и съм
част от Сдружение КЛАС, което е независима артистична организация, създадена през 2013 година и обединяваща
абсолвенти по актьорство за драматичен театър от класа на доц. Ивайло
Христов в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Заедно създаваме независими театрални проекти, които имат за цел да
провокират и вдъхновяват младите хора
в България. По актьорската професия
се запалих в тийнейджърските си години. Тогава гледах много филми и
исках да съм част от този свят.
Имало ли е други професии,
за които сте мечтали в детските и
юношеските си години?
Като малка си мечтаех да бъда
лекарка.
Откривате ли нещо от себе
си в някой от героите, които сте иг-

рали? А имате ли любима роля?
Винаги има по нещо от мен
във всяка героиня, която представям и
няма как да е иначе, защото при създаването на образа изхождам най-вече от
себе си. Любимата ми роля е тази, която
играя в момента, на г-жа Мартин в
„Плешивата певица”. Постановката е
на Васил Дуев, който е много талантлив
млад режисьор, а представлението можете да гледате от септември месец в
Театрална работилница „Сфумато”.
Друга моя много любима роля е тази на
Албена. Това беше първата роля, която
получих в Старозагорския театър.
Импровизирате ли на сцената? А в живота?
Импровизирам понякога, ко-

гато се обърка нещо на сцената или
пиесата го изисква. В живота няма репетиции и импровизациите са неизбежни.
Какъв тип роли предпочитате?
Провокиращи. Роли, които ме
изваждат от зоната ми на комфорт.
Коя е най-голямата Ви сила
и най-голямата Ви слабост?
Най- голямата ми сила е това,

Броят е подготвен
от журналистически
клуб “Славейков”

че никога не се отказвам. За слабост не
знам, може би хората, които са около
мен трябва да кажат.
Разкажете ми за забавен гаф
по време на постановка.
Сещам се сега за един гаф, когато играехме „ Албена”. Партньорът
ми, който играеше Нягул, имаше следната реплика: „Аз ще си купя земя, добитък – моя земя, мой добитък, аз да
съм си господар.” По време на едно от
представленията той направи лапсус, и
то много сериозен, каза вместо „земя“
– „ламя“. Грешка на езика, но целият
салон избухна в смях и на мен ми беше
много трудно да не се засмея. Такива
неща се случват постоянно, някой актьор да обърка или да забрави реплика.
Как минава един Ваш ден?
Много зависи от това дали
имам репетиции или не.
Какво е отношението Ви към
социалните мрежи?
Мисля, че са много полезни,
когато се използват разумно.
Как се сбъдват мечтите?
С много труд и малко късмет в
правилния момент.
Каква е най-голямата Ви
мечта?
Да пътувам. Искам да обиколя
света.
Къде има повече театър, на
сцената или в живота?
В живота, за съжаление.

Емилия МОЛЛОВА
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