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В своята работа с децата не бяхме сами.
Предприятията отпускаха материали за кръжоците по моделизми, печатницата даваше
хартия за отпечатването на детския вестник;
директорът на текстилния комбинат неизменно ни подпомагаше с платове за ушиване на
униформи, когато участвахме в национални
походи и състезания. ОНС финансово ни подкрепяше, когато през Седмицата на детската
книга и песен творци трябваше да зарадват
децата и в най-отдалечените села. Директорът
на „Винпром“ милостиво ни отпускаше по няколко бутилки от прочутия врачански мискет,
когато ни гостуваха колеги от Двореца на пионерите в гр. Суми или друг побратимен град.
КАТ ни осигуряваше всичко необходимо, за да
се учат децата на безопасност при движението. Армията и милицията ни изпращаха свои
представители, музеят отваряше своята съкровищница, за да изучават децата творчеството на своя роден край.
Хора като Петко Григоров (ШПЗО), Велимир Симеонов (МВР), Павел Берчев и Петър
Петров (КАТ), Петър Каленски (ОКС) просто
не можеха да си представят, че може да откажат нещо на децата или пък за тях.
Всичко научено децата показваха с участието си в разнообразните конкурси, рецитали, прегледи и състезания, които Пионерският
дом ежегодно организираше, най-често по повод паметни годишнини и събития.
За съжаление не можахме да опазим описания дългогодишен труд на деца и ръководители. Целият архив на Дома, подреден тематично и хронологично, бе предаден на „Вторични
суровини“ от лекомислена или недобросъвестна ръка. Снимки, спомени, рецитали, сценарии
изчезнаха завинаги.
Чест прави на града ни, че успя да запази
своя Пионерски дом. Сега той е Център за работа с деца. Някогашните деца пораснаха и поеха по пътя си, не рядко предначертан и от наученото в Дома. Много от ръководителите тихо
напуснаха този свят. Други деца и други ръководители прекрачват прага на Центъра, има и
други занимания, които отговарят на техните
днешни интереси.
Преди време се чуха лоши думи, изрече-

ни набързо и необмислено, за Дома и неговите
работници, за прекалено обвързване с идеологията, за едва ли не насилствено въвличане на
децата в различни форми и какво ли още не.
Според една поговорка лоша рана зараства, но
лоша дума не се забравя. Нека ние пък да забравим за лошото. Да мислим с уважение за детския труд и за хората, които го организираха.
Дом, център или както и да го наричаме,
нека винаги да има място, където децата на града да се чувстват уютно и сигурно. Обградени с
внимание и любов от знаещи и можещи ръководители да развиват своите интереси, да сбъдват своите мечти.
Защо написах всичко това? Защото ме попитаха за историята на Пионерския дом. Когато
я прехвърлях в ума си открих, че целият ми живот е свързан някак си с него. Помня откриването му, преминах като дете през кръжоците му
и като отряден ръководител, когато пораснах.
Посветих дълги години на професията „дружинен ръководител“ и бях единствената, ако това
има значение, придобила ІІ-ри клас квалификация, после завеждах организационния отдел
на Пионерския дом. Мисля, че и решението ми
да си осиновя дете, е свързано с професионалния ми път. Не може цял ден да си с деца, да
съпреживяваш проблемите им, а вечер, вкъщи,
да няма кого да приласкаеш и нахраниш, да си
споделите как е минал денят ви.
Пенсионирах се като учител — строг, но
уважаван и предпочитан от родителите и, което
е по-важно, обичан и търсен от учениците.
Натрупаният с годините организационен
опит помогна и на мен, и на училището ми.
Предложих и организирах първия патронен
празник, водех деца и колеги на „необичайни“
екскурзии, на лагери. Но това е друга история,
за която не са ме питали все още.....
Стоя зад думите си...
Материалите се поместват по реда на
получаването им.
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ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ
Из спомените на бивши ръководители и участници в кръжоци, клубове, групи, формации,
ателиета и състави на Пионерския дом/Центъра за работа с деца през периода 1953 г. — 2018 г., на
които зададохме следните 2 насочващи въпроса:
1. Моля, споделете личен спомен, свързан с Пионерския дом/Центъра за работа с деца.
2. Какво Ви даде Пионерският дом/Центърът за работа с деца във Вашето личностно развитие?
Не е възможно на няколко страници да бъдат отразени всички групи и дейности - хорове и певчески
групи, танцови състави, драматичен театър, куклен театър, детски симфоничен оркестър, кръжоци по изобразително изкуство, мажоретен състав, групи фанфаристи и барабанчици, клуб по бионика, моделизми, фотография, печатарство, природолюбителски дейности, краеведчество, клуб на интернационалната дружба,
организиране на военизирани игри и отряди, окръжен пионерски щаб, клуб на дописника, издаващ изцяло
детски в-к „Пионерско знаме“, работа с дружинните ръководители и общинските центрове, шахмат, футбол,
лека атлетика, плуване, борба, туристическо ориентиране и др.
Ние споделяме няколко искрици от детския огън.
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Спомени на хористи от хор „Волна песен“, изнасяхме там за немските деца, за немската пубкойто няма нужда от представяне
лика, за жителите на руските горадоци.
Георги Гетов бе постигнал невероятното
Илиана Филипова - изпълнителен дирек- за онова време побратимяване между музикантор на Търговско-промишлена палата - Враца, и ти от голям столичен град с град в провинцияръководител на Enterprise Europe Network Вра- та. Хор „Волна песен“ от Враца бе побратимен с
ца. Сертифициран консултант по мениджмънт пионерската филхармония на пионерски дом на
(СМС), работи в подкрепа на бизнеса. Специа- Берлин!!! Всеки един хорист имаше свое другарлизирала е в областта на международни търгов- че, с което си пишеше на руски и при обмена на
ско-икономически отношения, бизнес оценки, посещения се виждахме и сприятелявахме.
програми и проекти за малки и средни предприОт тези години аз поддържам вече повече
ятия, както и за неправителствени организации. от 35 години приятелски отношения с моето друРегистриран оценител и контрольор в различни гарче Корнелия, която продължава да свири на
генерални дирекции на Европейската комисия и цигулка, имайки уникална професионална реана български министерства. Магистър по ико- лизация на инженер иноватор.
номика от УНСС и с диплома по международен
Дълбока следа е оставил импровизираният
мениджмънт от италианския институт PMI - концерт, който нашият хор изпълни в Берлин,
STOA. Член на Ротари. Хорист в пионерския хор пред стената, на стъпалата на Бранденбургската
„Волна песен“ с ръководител Георги Гетов от сеп- врата, пред очите на смаяните берлинчани, тутември 1968 г. до септември 1976 г. и учасник в ристи и всички охраняващи източно-германски
танцовия състав с ръководител Цветан Тодоров войници.
към Пионерския дом от 1967 г. до 1970 г. с учасВ днешни дни, когато посещавам Берлин и
тие в многобройни концерти във Враца, София, преминавам през Бранденбургската врата, пред
във фестивали на хоровите състави, турнета и мен оживява онази картина с нашата песен и ние
концерти в Румъния, Германия, Чехия.
- българските деца, подредени по стъпалата пред
тази историческа емблематична за Европа врата.
Незабравими ще останат детските спомени,
Днес тя е отворена, няма войници, стена и
свързани с невероятните концертни изпълнения телена ограда!
в България и в чужбина. Особено впечатление за
Друг незаличим от времето концерт е нанас хористите правеше топлото и всеотдайно от- шето изпълнение в катедралата на Дрезден!
ношение на диригента, създател и художествен Уникално звучене, уникална акустика, уникалръководител на хора „Волна песен“ – големия та- на атмосфера! Няма да избледнее споменът ми
лант Георги Гетов.
за нашето кристално изпълнение на Ave Maria в
Преди всяко излизане на сцената той ни акомпанимент на катедралния орган.
караше да се чувстваме като ангелчета. Ние сиДнес, когато вратите на Европа са отвореяехме от радост и с гордост излизахме всеки път ни за всички, малко е трудновато да се обясни
на сцената. Притесненията ни, сценичната трес- как и защо децата-хористи на тогавашна Враца
ка и детският страх, че няма да се справим, би- са били изпълнени със святост, гордост и като
ваха винаги изтривани от лицата ни преди кон- живи струни са поглъщали всеки тон от старинцертите.
ния орган на величествената Дрезденска катеВ контраст с тогавашните порядки и строги драла, пеейки на немски Шубертовата Ave Maria!
изисквания към поведението на подрастващите
Участието в съставите на Пионерския дом
относно употреба на алкохол, нашият диригент Враца (днес Център за работа с деца) за мен бе
ни даваше понякога преди да се качим на сцената школа за творческа изява, „училище“ за нови знапо половин капачка коняк. Тези няколко капки ния в сферата на музиката и танцовото изкуство,
забранена за децата течност така отваряха глас- среща с композитори, произведения и таланти,
четата ни, че песните се лееха и предизвикваха които отваряха нови прозорци и предоставиха
публиката на крака да ни аплодира.
достъп до красивия свят на изкуството.
За мен незабравими ще останат подготвиГодините, в които чаках с нетърпение да
телните лагери в Германия и концертите, които завършат часовете в училище и в езиковата гим-
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Пионерският дом, чийто юбилей честваботата ми като дружинен ръководител , макар
и определяна от някои хора като „номенкла- ме, не е дошъл от нищото. Той е наследник на
турна“, е изградила у мен качества, които впо- многогодишни ценности и традиции.
Отначало в него имаше кръжоци на мласледствие ми бяха изключително полезни в радите домакини, драм. състав, куклен театър,
ботата като учител и директор.
който буквално ни залепяше за сцената. ПоМария Димитрова, учителка в СОУ „Хр. сле се появиха „Млад техник“, „Млад печатар“,
„Млад природолюбител“, хористи, танцьори,
Ботев“ – Враца:
които в скоро време бяха заменени от „Млад
Мечтата ми беше да бъда учителка. Като дописник“, клуб „Млад бионик“, представителен хор „Волна песен“, представителен танцов
детската учителка Цецка Маринова.
Обичам децата. Навремето в Пионер- състав „Радост“, студио „Пионер“... Добри деца
ския дом и в Дома на учителя имаше клубове, и още по-добри ръководители. Или обратнов които се събирахме всички, които желаехме то. Отвсякъде валяха медали и значки. Където
да работим с деца. Учехме се как да общуваме и да отидеха, нашите състави се връщаха със
с деца, как да планираме работата си. Чувствах злато.
Понякога, в навечерието на национални
се добре, защото всички, когато се събирахме,
споделяхме преживяното с децата. Не говорех- прегледи и състезания, се работеше до късно,
ме за партийни символи, работехме с децата по участниците забравяха за времето. Децата се
прибираха вкъщи в полунощ и дори по-късно.
интереси и ни беше забавно.
В клуба бяхме заедно с Цветелина Авра- Нищо лошо не им се случи, никой никога не
мова, Малина Николова, Павлин Найденов, си и помисли да посегне на малките големи таланти на града. А те го радваха с изявите си на
Емил Марков.
Учителската професия стана мое призва- всеки празник, от всяка сцена.
Чрез своя организационно-методически
ние и не бих я заменила с друга.
отдел Пионерският дом обучаваше дружинниХаджи Снежинка Ангелова, бивш кръ- те ръководители — хората, които в училище
жочник и зав. отдел в Пи- организираха дейността на децата, запълваонерския дом, дружинен ха свободното им време с интересни и полезръководител, учител, по- ни мероприятия. Поколения деца израснаха с
настоящем член на УС на грижите и обичта на хора като Борис Динков
Българския есперантски (с. Остров), Вергиния Миловска (с. Моравица),
Даниела Александрова, Емилия Воденичарска
съюз:
и Иванка Динкова (и трите от Враца), КлиВраца винаги е оби- ментина Георгиева (Кнежа), Лукреция Кременска (Згориград), Маргарита Берчева (Враца),
чала децата си.
Не случайно тук е Росица Иванова (Софрониево), Цветана Анимало сиропиталище, трапезария за бедните дреева (Враца) и много други.
За пионерите активисти се организираха
ученици; в читалището са организирани елхи
и коледни тържества пак за бедните, които не лагер-школи, където ежедневно се провеждаха
могат да имат всичко това вкъщи. Един врача- различни игри, конкурси, състезания, изложнин, богат на имоти и най-вече на сърце, да- би и рецитали, за да се научат децата как да ги
рява ливада и дървен материал за строеж на организират в своите училища. Незабравимаколония (предшественик на лагерите), за да та Недка Изворска създаде първите пионерски
могат децата да почиват в Балкана. Учителите, щабове, които се превърнаха в истинска шкои те небогати, са купували на добрите си уче- ла за придобиване на организационен опит и
ници моливи и тетрадки, споделяли са с тях умения.
Да, Враца винаги е обичала децата си.
обяда си.
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Посещение на българска
пионерска група в
побратимения украински
град Суми, 1970 г.

назия, за да отида на репетиция в Пионерския
дом, могат да се сравнят със сегашното желание
на съвременните деца да сърфират в интернет
пространството, за да търсят нови знания, нови
преживявания и нови приятели!
Неформалното образование, умения, познания, които получавах от участието в пионерския хор и в танцовия състав, ми донесоха
липсващите части от пъзела на пълноценно
личностно развитие, каквото е нужно на всеки
подрастващ.
Приятелствата, създадени в тези творчески състави, са живи и днес.

Хористки от хор „Волна песен“ преди концерт
с любимите униформи. Втори ред – от ляво
надясно, втора е Илиана Филипова, трета е
Вилма (директор на Алианц Банк, Враца),
четвърта е Ваня (Общинска банка, София).
Първи ред от ляво надясно, втора е Дора (бивш
служител на ОББ, Враца и понастоящем
финансов експерт и счетоводител).

Работници на
Пионерския
дом на гости
в Двореца на
пионерите в
гр. Суми

Размяна на сувенири с гостуваща
група от побратимения гр.Суми,
Украйна, 1988 г., Враца

Детство мое…
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Проф. д.с.н. Цветан Давидков, преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски“; хорист в пионерския хор
„Волна песен“ с ръководител Георги Гетов от
1965 г. до 1974 г. (трети от дясно наляво, трети ред на общата снимка на хора):
В хора участвах 8-9 години (до 1974 г. - тогава завърших средното си образование). А Пионерския дом чувствахме наистина като ДОМ.
Учехме се на ТРУД. ДИСЦИПЛИНА. ПРИЯТЕЛСТВО. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. И
още…

Изключително приятно звучат думите
„Ние с теб сме пели в хора на Пионерския дом!“
Това е парола за отваряне и връщане към
общочовешките ценности, така липсващите в
днешния забързан и реещ се в екраните на мобилните устройства свят.

Почетна грамота за участие на хор „Волна
песен“ във фестивал в Германия, 1973 г.
Цветан Дилков Димитров (във Враца поизвестен като Цецо Манчев); в близкото минало – офицер от Българската армия; сега – строителен предприемач; хорист в пионерския хор
„Волна песен“ с ръководител Георги Гетов от
1966 г. до 1975 г. (трети от дясно наляво, четвърти ред на общата снимка на хора):
Хорът, в който пях 10 прекрасни години
(от 1966 г. до 1975 г.), за мен е незабравима и
незаменима част от израстването ми като човек.
Допирът, съпричастността с музиката е нещо,
което трябва да се преживее, за да се оцени, и аз
до края на дните си ще бъда благодарен, че съм
имал късмета да бъда част от ХОРА.

4
Благодаря на съдбата, че мой диригент бе
Георги Гетов, човекът който ни показа как се обучава чрез обич.
Много са прекрасните ми спомени, свързани с годините, прекарани в хора. И не за да
акцентирам на нещо загубено, а за да отдам полагащото се на нашия обичан диригент, искам
да споделя спомена си от последния ни съвместен концерт в читалище „Развитие“. До последно знаехме, че концерта ще дирижира Томислав
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Аспарухов, но, за наше щастие, на сцената излезе
(докараха го директно от болницата) Тато Геци.
Усещахме, чувствахме, че нашият диригент си
отива. Първата песен бе „Родино мила“. Пяхме
със сълзи на очите. На слизане от сцената той
целуна всеки един от нас по челото, а ние, големите, знаехме най-страшното, знаехме, че това
е последният ни съвместен концерт и че никога
повече няма да чуем Тато Геци да ни изпее „Бели
ружи“.
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Снимки от старите албуми

Из спомените на други бивши кръжочници и ръководители, свързали живота
си с Пионерския дом или Центъра за работа с деца
Офицер от резерва д-р и.н. полк. Петко армия.
Благодарение на съвместната ни работа
Григоров:
с ръководството на Пионерския дом бяха поВ периода 1964 — 1981 г. като ръководител стигнати значителни успехи във военно-патрина комсомолската организация, пропаган- отичното възпитание на децата от гр. Враца.
дист и заместник началник нa политотдела на
ШПЗО „Гоце Делчев“, една от задачите ми беше
Иванка Динкова, бивш дружинен ръкода осъществявам връзката между военното по- водител, сега директор на детска градина:
деление и ръководството на Пионерския дом
и дружинните ръководители от училищата в
Като дете учех в ОУ „Димитър Благоев“
града във връзка с военно-патриотичното въз- точно срещу Пионерския дом. Повечето празпитание на децата.
ници организирахме именно в гостоприемния
Заедно с Трифон Трифонов, Недка Извор- салон на Дома. Запазих много спомени от раска, Петра Петрова и дружинните ръководи- достни срещи и детски бели.
тели Снежинка Ангелова, Маргарита Берчева,
В годините, когато работех като дружинен
Цветана Войнова, Вера Иванова провеждахме ръководител, всеки петък провеждахме операсрещи с военнослужещи. Бяха изнасяни бесе- тивки в Пионерския дом, където получавахме
ди за героизма на българската армия в борбата куп задачи за седмицата, както от методистите
за защита на отечеството. Запознавахме децата от Дома, така и от присъстващите на сбирките
с тактико-техническите данни и възможности представители на различни организации.
на оръжията и бойната техника в Българската
От нас се изискваше дисциплинираност,
армия. Ежегодно се осъществяваха прегледи комуникативност (някога му казвахме „умение
на воинската и строевата песен.
за общуване“), екипност, спазване на строг реВ този период се провеждаше инициа- гламент и изпълнение на поставените задачи.
тивата „Операция „Българска
Но въпреки високите изисквания и досадните
слава“ по случай 1300 години
понякога безброй задачи за изпълнение, не бяот създаването на българската
хме стресирани и не изпитвахме страх и несидържава. В тази връзка заедно с
гурност! И се чувствахме щастливи в процеса
ръководството на Пионерския
на работата с децата, радвахме се на взаимно
дом бе организирано и проведено тактическо доверие и обич. Компенсирахме задължителучение, в което взеха участие голям брой пио- ните, строго регламентирани мероприятия с
нери, военнослужещи, танкове и БТР-и и друга много забавления, игри, състезания, конкурси,
бойна техника. Учението повиши физическата лагери, екскурзии.
закалка и любовта на децата към българската
Години по-късно осъзнах, че именно ра-

Поход по стъпките на Ботев „Козлодуй –
Околчица“, местността „Таушаница“

Откриване на окръжен пионерски сбор фанфаристи от ОПД, Враца

Среща на ученици от у-ще „С. Врачански“ с
писателя Павел Матев

Работници на окръжния и на общински
пионерски домове

Лазаруване в с. Остров, у-ще „Хр.Ботев“,
1968 г., Светослава Петкова с ученици

