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от детския огън
ИСКРИЦИ
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ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ОТ МИНАЛИЯ ВЕК

Предвестници

Бързат ледовете към морето,
подгонени от речната вода,
и блъскат се в канарите, където
сияе слънчевата светлина.

И първите предвестници пристигат,
скворецът тук е, щъркелът лети,
в гората птички пеят и извиват,
разнасят своите химни от зори.

Жужат пчели
           и бързат към градини
изпъстрени от пролетни цветя,
цъфтят дървета, ябълки и сливи
и всички възхваляват пролетта.

Пламен Георгиев 
VI-б клас, с. Бутан

(бр. 37 на в-к „Пионеско знаме“от април 1969 г.)

Посрещат пролетта

Дошла китна пролет.
Цветя цъфтят навред
И птиците от полет
завръщат се във ред.

  Поточета игриви 
  в гората шумолят,
  а свраките бъбриви 
  отново пак крещят.

Във нивите големи
чернее оранта.
И хората засмени
посрещат пролетта.

Румяна Владимирова
V клас, с. Криводол

(бр. 37 на в-к „Пионерско знаме“ от април 1969 г.)

Снимка:Мая Трифонова

Из живота на 
експедиционните отряди

Приятели на вековете

Дописка от Дария Йорданова
VII клас
у-ще „П. Р. Славейков“
Враца

(бр. 26 на в-к „Пионерско знаме“ от март 1968 г.)

Преди две години изградихме експедицио-
нен отряд и започнахме да работим по темата 
„Приятели на вековете“. В изпълнение на плана 
проведохме много походи, екскурзии и излети 
за опознаване на родния край. Вече кръстосахме 
Врачанския балкан. Посетихме пещерата „Леде-
ника“, мина „Плакалница“, рудник „Мир“, хижа 
„Пършевица“ и учителската колония. Проведох-

ме няколко екскурзии из страната. С голям ин-
терес се запознахме със забележителностите на 
гр. Велико Търново, Ловеч, Дряново, Казанлък, 
Копривщица, Панагюрище, Пещера, Велинград, 
София и Плевен.

Всичко научено записахме в дневника на 
отряда, а изгледите и снимките подредихме в  
албума.

Експедиционен отряд 
„Еделвайс“

Дописката е от командира на отряда 
Йорданка Цветкова
с. Моравица

(бр. 26 на в-к „Пионерско знаме“ от 
март 1968 г.)

Нашият отряд работи по темата „Приятели на природа-
та“. Задачата ни е да изучим и опишем 12 познати билки. Вече  
изучихме и направихме описание на глог, бъз, липа, равнец, 
жълт кантарион, мащерка, див мак, шипка и живовляк. Органи-
зирахме фенологическо наблюдение върху глухарче, живовляк и 
лайка. Започнахме изготвянето на хербарии с описаните билки.

Проведохме две многодневни и три еднодневни екскурзии. 
Посетихме връх „Столетов“, научноизследователската станция 
за масло в Казанлък, гр. Копривщица, София – зоологическата 
и ботаническата градина, Белоградчишките скали и пещерата 
„Магурата“.

Всичко научено записахме в дневника.

Снимки: Мая Трифонова
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От архивите…
отпреди половин век

(бр. 37 от април 1969 г.)

Вестник „Пионерско знаме“, списван 
и издаван от учебната 1964/1965 г. 
нататък от клуба на младите допи-

сници към Окръжен пионерски дом, 
Враца, с ръководител зав. отдел  
„Организационно-методическа  

работа“.

Набиран и разпечатван от клуба на 
младите печатари с ръководител 

Иван Петров. Дописници са всич-
ки деца от градове, градчета и села 
в окръга, които желаят да пишат

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА И ИЗКУСТВАТА ЗА ДЕЦА
    (редакционна статия, година V, бр. 37, април 1969 г.)

Все по-тържествени стават априлските дни, в които пионери, чавдарчета и цялата наша кул-
турна общественост празнуват Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и юноши.

Тази година седмицата в нашия окръг бе открита с голям тържествен парад в Мездра. Скъпи 
гости на това мило тържество бяха писателите Стоян Даскалов, Димитър Светлин, Харалампи 
Харалампиев, Крум Бризов и Методи Бежански.

През следващите дни на Седмицата писателите гостуваха на пионерите от Враца, Девене, 
Лесура, Камено поле, Г. Бешовица, Роман, Краводер, Липница, Типченица, Хърлец и др.

По време на Седмицата в пионерските дружини на окръга бяха проведени интересни вече-
ри, рецитали, викторини и конкурси.

На тържествения заключителен концерт във Враца бяха връчени наградите на първенците 
от окръжните инициативи в чест на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и юноши.

Скворецът долетя

Над тихата морава на нощта
се спря милувката на пролетта,
а тихият безжизнен дрян
осъмна цял сияещ и засмян.

  Над ведрата безкрайна синева
  изгря деня и всичко оживя
  и щъркели предвестници
    на пролетта
  кръжат из слънчевите небеса.

Гората сякаш оживя
под плясъка на птичите крила,
незнайна птичка някъде пропя…
О, не! Скворецът долетя.

  Поточета безгрижно шумолят
  и волно пеят химните си пак,
  бодра песен на върхарите шуми,
  изпълня слънчевите долини.

А зайчета изправили уши
страхливо гледат мечите следи,
помръдва ноздри златорун елен
и гледа свойто стадо окрилен.

  Кръжат пчели из китните поля
  и сякаш възхваляват пролетта.
  На старата порутена стреха
  отново лястовичката запя.

Над ведрата безкрайна синева
изгря деня и всичко оживя…
О, да! Побеждава пролетта.

Борис Еленчев
VI-б клас, с. Бутан

(бр. 37 на в-к „Пионерско знаме“ от април 1969 г.)

Пролетна разходка

Гората се разпъпи -
пролетта настъпи.
Тръгна стринка буболечка
при старата мечка.

Мина тя по тясната пътечка,
покачи се на една клечка,

преплува рекичката,
спря се край горичката.

Стигна чак при баба Меца,
а тя си ближе медеца.
- Ой, ти бабо Мецо мила,
толкова си подранила!

- Как може да се спи,
когато дрянът веч цъфти?
И чучулигата извива
глас над разораната нива.

Николай Цветков
VI-б клас, с. Бутан

(бр. 37 на в-к „Пионерско знаме“ от април 1969 г.)

Песента на децата

Детска песен нас ни свързва,
хей другари верни,
дружба свята се завързва 
между бели, жълти, черни.

С песен борят се децата,
за да няма веч войни,
гълъбите в небесата
ни предпазват от злини.

Летят, носят се далече,
зоват цялата земя -
мир да има траен вече,
да разцъфне радостта.

Песен жива, мила, родна,
ти звучи надлъж и шир -
призовавай неуморно
хората в света за мир.

Татяна Пандурска
VI-а клас, у-ще „С. Врачански“, Враца
(бр. 37 на в-к „Пионерско знаме“ от април 1969 г.)

Пейзажи на Иглика Василева, ландшафтен архитект,  
посещавала 10 г. школата по рисуване на Евгени Тодоров

Пролетен пейзаж, Иглика Василева

Отпреди две 
десетилетия

Зимен пейзаж,
Иглика Василева, 12 г.

Пионерски театър
В нашия пионерски театър участват 15 млади артисти. 

Под ръководството на др. Варадинов ние репетираме редовно 
в профсъюзния културен дом. Последната постановка е индий-
ската народна приказка „Нарът с рубинените зърна“. Дадохме и 
няколко представления. Успешно се справят с главните роли На-
таша, Петър, Светла и др.

Сега ние се готвим за достойно представяне в зоналните 
прегледи на пионерската театрална самодейност, които ще се 
проведат през пролетта на 1969 г. в гр. Враца.

Емилия Викторова, Враца
(бр. 34 на в-к „Пионерско знаме“ от ноември 1968 г.)

Л и ч н о  
т в о р ч е с т в о

Обич
(на майка ми)

Нощта е тиха и спокойна…
Очи притворя ли, пак аз
от някъде далече, далече,
дочувам твоя глас.

И образа ти неспокоен
изпъква в тоя миг пред мен,
в стаята нахлува светлина
и става като ден.

Тогава сядаш на кревата -
и нежно погалваш ме ти
с топла майчина обич
по черни детски коси.

И разказваш ми дълго
за подвизи на незнаен герой,
а аз си представям,
че тези подвизи са мои.

Но ето, изведнъж
събуждам се аз
и бързо, бързо изчезва
твоя нежен глас.

Огнян Димитров
VI-б клас, у-ще „В. Кънчев“, Враца
(бр. 26 на в-к „Пионерско знаме“ 

от март 1968 г.)

Нашият хор
В нашето училище има пионерски хор. В него участват 

предимно момичета. Те старателно се готвят за прегледите на 
художествената самодейност. Всяка година участваме в прегле-
дите и достойно се представяме.

На 14 април т.г. на районния преглед в Криводол отново се 
представихме с чест. Сега усърдно се подготвяме за окръжния 
преглед на художествената самодейност.

Теменужка Симеонова, с. Уровене
(бр. 27 на в-к „Пионерско знаме“ от април 1968 г.)

Млади историци - Новооткритата гробница
През един хубав есенен ден пионерите от отрядите „Ли-

ляна Димитрова“ и „Детелина Минчева“ с. Търнава посетиха 
новооткритата гробница, която се намира на 4 км. северно от 
селото, в местността „Главчовската могила“.

Др. Манчева им разказа за намерените ценни исторически 
предмети, които говорят за бита на траките още от 4-ти век пре-
ди новата ера.

Лидия Крумова, с. Търнава
(бр. 22 на в-к „Пионерско знаме“ от ноември 1967 г.)

Клуб „Приятели на книгата“
От миналата година в нашата дружина има клуб „Прияте-

ли на книгата“. Той организира колективно четене и обсъждане 
на интересни книги в отрядите и подрежда къта „Нови книги“.

Сега подготвят литературно утро за Седмицата на книгата 
и изкуствата за деца. Председателят на клуба Снежана Томова 
редовно отчита работата пред дружинния съвет.

Милан Кръстев и Дафинка Лазарова, гара Роман
(бр. 26 на в-к „Пионерско знаме“ от март 1968 г.)
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Цветана Иванова Цветкова, работила като проектант и преводач при изграждането на Хими-

ческия комбинат във Враца, след това помощник директор на училище и главен специалист към Ок-
ръжна дирекция „Просвета“, гр. Враца; през периода 1954 — 1959 г. участва в краеведческия кръжок 
и кукления театър към Областен пионерски дом, Враца — един от първите кукловоди

Любимият на децата куклен театър

През 1956 г. към Областния пионерски 
дом, гр. Враца се създаде първият в об-
ластта детски куклен театър с ръково-
дител Тодор Исаев (Топчо). Театърът 
разви богата и разнообразна програма, в 
която главни герои бяха Хопчо и Тропчо.

Снимката е само илюстративна.

С Юлия Кунова (сега Пискулийска) бяхме 
кукловодите на Хопчо и Тропчо.

При откриването на всяко представле-
ние те запяваха песента:

„Тук, в театъра, ний сме двама,
нищо не върви без нас -
той завесите вдига, сваля, а декора - аз.
„Хопчо - аз, Тропчо - аз“, 
пеем с весел глас.“

При завършването на представлението 
отново Хопчо и Тропчо запяваха:

„Хопчо - аз, Тропчо - аз,
пак елате при нас!“

След тази покана на всяко следващо 
представление броят на децата се увеличава-
ше за радост на кукловодите и ръководителя 
ни Топчо. И така децата от града се тълпяха в 
театралната зала и се забавляваха всяка сед-
мица, а кукловодите Людмил Бонев, Гриша 
Григоров, Стефка Пелова, Емилия Иванова, 
аз - Цветана Цветкова, и Юлия Кунова (сега 
Пискулийска) играехме все по-увлекателно.

Възторгът при появата на техните люби-
ми герои придружаваше всяко представление. 
Куклите – герои на сцената, се появяваха от-
страни, а не изникваха като гъби (начин, въз-
приет в съвременното кукловодство).

Куклените пиеси представяхме не само в 
областния град, а и на много други места – Ви-
дин, Белоградчик, Берковица, Лом, Оряхово, 
Мездра, както и по селата.

Навсякъде деца и родители ни посре-
щаха с възторг и много радостни усмивки. 
Богатият репертоар на кукления театър раз-
криваше големите възможности на кукленото 
изкуство. Фантазията и илюзията дълго време 
владееха детската публика.

Магията на изкуството дори и днес не 
свършва. Топчо и театърът открехваха дет-
ските сетива, за да преживяват чрез играта на 
куклите и ритъма на речта и музиката съби-
тията на сцената.

По този начин у децата се възпитаваше 
както любов към изкуството, така и съпри-
частност. Те чувстваха и преживяваха чрез 
куклите забавните истории на Хопчо, Тропчо 
и останалите герои от пиесите.

И за нас - кукловодите, чувствата и емо-
циите, които ни завладяваха, ни помагаха да 
владеем по време на цялото представление 
тези малки сърчица, а когато виждахме в очи-
те на децата радостта от преживяното, за нас 
това беше голямо удовлетворение.

Разбира се, това остави дълбоки следи и 
в по-нататъшното ни развитие и работа като 
хора, които не са безразлични към случващо-
то се, и търсещи начин да помогнем, да бъдем 
полезни с това, което правим и ни вълнува.

Евгени Тодоров - художник и педагог, ръ-
ководител на школа по рисуване към Окръжен 
пионерски дом, Враца през периода 1973-1989 г.

Работих това, което обичах и желаех

В Пионерския дом Евгени Тодоров е по-
канен през 1973 г. За няколко месеца превръща 
кръжеца по рисуване в школа по изобразително 
изкуство с 66 деца.

През 1976 г. създава първия в страната Дом 
на детската рисунка (в къщата в двора на у-ще 
„Д. Благоев“), която през 1980 г. се премества в 
родната къща на скулптура Андрей Николов, 
което е огромно признание за постигнатото от 
него.

През 1979 г. ръководи врачанската група на 
първата международна детска асамблея „Знаме 
на мира“ с участието на делегации от 79* страни.

През 1981 г. открива пленера „Козлодуй-
Околчица“, единствен по рода си в България.

Ръководи единствената в България школа 
по живопис акварелна техника.

След време открива първата в страната 
частна школа по изобразително изкуство за деца.

Занимава се с живопис и графика. Илюстри-
ра книги. Участва в национални изложби, някои 
от които сам организира. Има три самостоятелни 
изложби.

О с о б е н о 
известен е като 
художник педа-
гог.

Х и л я д и 
деца са израснали 
в неговите школи 
като хора и като 
творци. Стотици 
от тях са завър-
шили специали-
зирани средни и 
висши училища. 
Много от тях 
разнасят славата 
на школата му и 
на град Враца по 
света. Децата на 
много от врачан-
ските художници 
и скулптури са се 

обучавали по 7 години в школата му.
Харесван и предпочитан е като педагог, 

който  развива фантазията, въображението и 
творческите заложби на децата, усет към краси-
вото, към играта на цветовете. Обръща внима-
ние най-вече на взаимната връзка между учител 
и ученик (и единият и другият - творци), на се-
беотдаването, обичта и отговорността.

Строг, взискателен, внимателен и правдив, 
отдаден на призванието си – да учи децата на лю-
бов към красотата с обич и плам.

Носител е на много награди и отличия. По-
четен гражданин на Враца.

За него обаче най-голямата награда са успе-
хите и признанието на учениците му и поздравът 
им, когато го срещнат след години „Добър ден, 
учителю“.

Интервю по телефона: Мая Трифонова

*До 1989 г. в София се провеждат четири 
асамблеи на деца от целия свят. В тях са участ-
вали над 4000 деца - гости от 138 държави, и  
14 000 деца от България. Заради „Знаме на мира“ 
в България гостуват Ленард Бърнстейн, Хер-
берт фон Караян, Джани Родари и др. След това 
се провеждат 10 детски асамблеи в национален 
мащаб.

Рисунка на Никол Валериева, 8 г. от школата по рисуване на Евгени Тодоров


