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ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ
Децата на Пионерския дом - жадни за повече знания,  

умения и преживявания
Спомени на Кина Георгиева - педагог, завеждащ отдел „Пионерско-масова работа“, по-късно и отдел 

„Краеведческа дейност и туризъм“ в Областен пионерски дом, Враца през периода 1954 - 1959 г.

Щастлива съм, че имах възможност да ра-
ботя в Пионерския дом пет години.

Тогава той беше Областен пионерски дом и 
обхващаше работата с децата от трите окръга – 
Видински, Михайловградски и Врачански. През 
1958 г. се обособиха трите окръга и той стана ок-
ръжен.

На снимката: Кина Георгиева, новоназначен
директор на НУ „Септемврийци“, Враца
15 септември 1967 г.
Откриване на новата учебна година

Щастлива съм, че директор на Дома по същото време бе др. Три-
фон Трифонов и зам. директор - др. Недка Изворска. За мен те бяха и 
остават едни от най-добрите хора и ръководители. Безкрайно обича-
ха децата, хората и всички нас, които работехме в Пионерския дом. Те 
създадоха един прекрасен творчески колектив, отдал всичко от себе си 
за благото на децата. Солидните им познания в областта на педагоги-
ката и теорията за работа в пионерската организация съдействаха за 
непрестанното обогатяване и разширяване формите на работа.

Никога няма да забравя искриците в очите на децата, когато 
прекрачвайки прага на Дома, жадни за повече знания, умения и 
преживявания, радостно се насочваха към съответните състави, 
кръжоци и масови мероприятия.

Деца от у-ще „С. Врачански“ с друж. ръководител Снежинка Ангелова

Често привличахме хора отвън, като др. 
Николай Дойнов от музея, др. Райна Дренска - 
директор на Техникума по облекло, актьора Ва-
сил Михайлов - режисьор на Врачанския театър, 
Тодор Исаев, с познания в областта на кукления 
театър и други.

Като завеждащ отдел „Пионерско-масова 
работа“ и „Краеведческа дейност и туризъм“ се 
стремях да привлека повече деца в Дома и колко-
то се може по-добри ръководители.

Голяма дейност при нас разви др. Николай 
Дойнов. Чрез кръжочните форми той помогна 

Новосъздадена чета 
„Чавдарче“, 3 март, 70-
те години на миналия 
век. Вдясно последен 
ред Климентина Геор-
гиева - учител и дру-
жинен ръководител в 
у-ще „Христо Ботев“, 
Кнежа

 На 3-ти март първокласниците ставаха чавдарчета, сформираха своя чета „Чавдарче“, 
получаваха синя връзка, значка, калпаче с лъвче по подобие на униформата на българските 
опълченци, зелено знаме като тези на четниците и хайдутите (четите носят името на един от 
най-известните български хайдути – Чавдар Войвода).
 Даваха клетва пред знамето: „Приемам знамето на четата чисто и неопетнено. Обещавам 
да го пазя като зеницата на очите си!“. Получаваха и малка илюстрирана книжка, съдържаща 
основните правила за поведение на чавдарчето:

Работен кабинет в Пионерския дом.
От символиката.

Чавдарчето е весело дете – 
играе, пее, учи се, чете.
Малките чавдарчета  
са добри другарчета.
Чавдарчето е примерно  
в къщи и в клас,
то помни: „Пионер ще стана аз!“.
Чавдарчето учтиво поздравява, 
то възрастните хора уважава.
Чавдарчето труда обича,
на помощ първо се притича.
Чавдарчето родината свободна
обича като своя майка родна.
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да обогатим краеведческата дейност на децата 
в града. Те събираха стари монети, оръдия на 
труда, исторически документи и ги подреждаха 
в стъклени витрини на видно място. По много 
умел начин запознаваше децата с миналото на 
града и неговото развитие от създаването му. Во-
деше ги в Историческия музей, кулите на Меш-
чиите и Куртпашови. Той бе сърцето и душата в 
походите, разказваше интересни случки и съби-
тия, участваше с децата във военизираните игри. 
Заедно с него участвахме и ние - работниците на 
Пионерския дом.

В похода „По стъпките на Ботевата чета“, 
срещайки се с хора от селищата и слушайки тех-
ните разкази, децата се прекланяха пред истори-
ческите места. По пътя те се запознаваха с бита 
на хората и тяхната богата душевност. Укрепиха 
колективното начало в живота си.

Интересен бе и походът до селата Челопек, 
Люти брод и до Черепишкия манастир. Децата 
научиха за нравствения подвиг на смелата бъл-
гарка баба Илийца, за нейното човеколюбие, ми-
лосърдие и всеотдайност, за безграничната ѝ до-
брота, духовна сила и смелост.

Млади краеведи

Венетка Стефанова - майстор 
везбар

Гостувайки в домовете на хората от селото, 
те се докоснаха до тяхната доброта, сърдечност, 
дружелюбие и гостоприемство. Опитаха вкусни-
те селски ястия и още по-вкусни баници, питки 
и мекици.

Така те се доближиха до богатото културно 
наследство – материално и духовно. Това породи 
обич и уважение към хората, чувства на патрио-
тизъм и гордост, че са българи.

Незабравим за нас остава и походът по 
стъпките на партизанския отряд „Гаврил Генов“, 
в който участваха Николай Дойнов, Трифон Три-

фонов, Недка Изворска, Вергиния Манчева и 
Кина Георгиева. Чрез тези походи и много други 
децата отговориха на девиза на Алеко Констан-
тинов „Опознай Родината, за да я обикнеш“.

Много интересна за мен бе и изследовател-
ската работа по изучаване историческото мина-
ло на града. Децата се запознаха с роднините на 
сестрите Мица и Калица, които са ушили знаме-
то на врачанските съзаклятници. При един обиск 
от турците в къщата им те са успели да скрият 
знамето на най-тайното място - под покрива на 
кокошарника.

Много хубава бе инициативата на др. Три-

фон Трифонов за създаване на туристическа база 
за екскурзионно летуване на палатки в местност-
та „Леденика“. Аз, като началник на базата, от-
рядната ръководителка Мария Табакова, мъжете 
от Пионерския дом и деца избрахме най-подхо-
дящото място - на красива зелена поляна, в бли-
зост до вековните буки, опънахме палатките, на-
редихме наровете за спане, определихме мястото 
на огнището за приготвяне на храната ни, масич-
ките за храна. Създадохме много добър дневен 
режим, изпълнен с разнообразни и полезни дей-
ности. От сутрин до вечер усещахме упойващия 

аромат на тревата и билките, дъха на вековните 
буки, наслаждавахме се на сладкогласните песни 
на птиците, а вечер наблюдавахме изпъстреното 
с безброй звезди небе и се учехме да се ориенти-
раме по звездите. Незабравими останаха за деца-
та походите до „Белите скали“, от чиято височи-
на се откриваше прекрасна гледка надлъж и шир. 
Всичко за децата в лагера бе много интересно, 
вълнуващо и незабравимо! В базата идваха по 
график различни групи от училищата в нашия 
град, водени от свои учители и от др. Мицо Ми-
цев от Пионерския дом.

Интересно бе устроена и дейността ни в 

1955 г. На поход с пионерите. Ръководителите (от ляво надясно): Вергиния Ман-
чева, Трифон Трифонов, Недка Изворска, Николай Дойнов, Кина Георгиева.

Бих желала в по-кратка форма да споделя 
мисли и за работата на моите колеги от другите от-
дели. Между всички съществуваше голяма прием-
ственост.

Привлекателна, интересна и разнообразна 
бе дейността на децата към отдел „Природолюби-
телски“. Под  ръководството на първите биолози 
Емилия Грамчева (Найденова) и Николина Коце-
ва децата обогатиха кабинета с много нагледни 
материали – таблици, картини, схеми. Участва-
ха в кръжоците по цветарство, растениевъдство, 
животновъдство. Започнаха работа и в опитното 
поле. Кабинетът се превърна в любимо място. Със 
собствените си ръце те засаждаха много растения, 
грижеха се за тях, проследяваха развитието им. По-
явиха се и първите аквариуми с рибки, клетки със 
зайци, гълъби, морски свинчета. Обичта и грижата 
за растенията и животните се превърнаха в обич и 
грижа за цял живот.

Отдел „Природолюбителски“ организира и 
методическа дейност в помощ на дружинните ръ-
ководители. В с. Паволче се проведе показно ме-
роприятие – засаждане на овощни дръвчета в оп-
итното поле. Това даде нов тласък за обогатяване 
работата в опитните полета и създаване на нови.

През годините 1954-1959 в двора на Пионер-
ския дом разпери крила и извиси тяло истински 
самолет „Дар 3“. Отдалеч той привличаше внима-
нието не само на децата, но и на възрастните. Ся-
каш канеше пионерите по-скоро да дойдат в тех-
ническите кръжоци, да развият своето техническо 
мислене и технически умения. Едни от първите за-
веждащ отдели бяха Димитър Прокопиев и Никола 
Нистеров. Те започнаха работа с голям ентусиазъм 
и направиха много за обогатяване на материалната 
база. В кръжоците по фото дело, тракторно дело, 
авиомоделизъм, печатарско дело, мото дело децата 
добиха много добри знания и умения и се надпре-
варваха в изпълнение на сложните технически дей-
ности. В следващите години дейностите все повече 
се разрастваха и за тях се пише в предишните ста-
тии на вестник „Искрици от детския огън“.

А какво можем да кажем за спортната дей-
ност в отдел „Физическо възпитание“, ръководена 
от ентусиазираната Вергиния Манчева и отлично 
подготвената и дръзновена Иванка Теофилова? В 
изградените състави, кръжоци и секции по народ-
на топка, футбол, спортни пирамиди, лека атлети-
ка, художествена гимнастика, балет, хореография и 
др. се даде професионално развитие на децата. Те 

участваха в турнирите по народна топка и футбол 
между училищата на стария стадион, проведоха 
концерти в читалище „Развитие“. Все още помним 
романтичния и красив танц на кошничките, бале-
та на снежинките, спортните пирамиди от леката 
атлетика. Достойно се представиха Мая Стойчева, 
Нина, Ели Виденова с художествената гимнастика 
– упражнения с обръчи и ленти. Вергиния органи-
зира и кръжок „Художествено слово“ с ръководи-
тел актьора Васил Михайлов – режисьор на Вра-
чанския театър. Благодарение на неговата дейност 
децата се научиха да декламират и рецитират, да 
бъдат малки актьори на сцената. Най-големи изяви 
имаше пионерът Ангел Георгиев, който по-късно 
работеше като актьор в Сатиричния театър – Со-
фия и участваше в някои български филми, както 
и Милко Стоянов – режисьор.

Другарят Мицо Мицев – завеждащ отдел 
„Художествено възпитание“, който бе не само до-
бър, но и благ човек с много добра музикална под-
готовка, създаде първия за Дома детски хор. И сега 
малките деца, вече възрастни хора си спомнят за 
неговата обич към тях и се увериха, че обичта с 
обич се награждава. Но истински разцвет хорово-
то изкуство постигна чрез дейността на др. Георги 
Гетов и хор „Волна песен“. Другарят Мицев проведе 
и много хубав поход от гара Курило, през Врачан-
ския балкан до гр. Враца.

През годините, в които бях в Пионерския дом, 
вестник „Септемврийче“ награди секция „Млад 
турист“ с грамота и второ място в националния 
конкурс (1957 г.), а двадесет пионери от секция „Ту-
ризъм“ участваха и се представиха достойно в Ре-
публиканския пионерски сбор на Витоша (1958 г.).

Като хоноруван кореспондент на в-к „Сеп-
темврийче“ полагах грижи заедно с моите колеги 
от Дома и дружинните ръководители вестничето 
да достигне до всяко дете. То се четеше масово и с 
голям интерес. На страниците му се появяваха все 
повече статии от деца, учители и ръководители за 
богатата дейност в пионерските дружини.

Благодарна съм на съдбата, че можах да ра-
ботя и с вечно усмихнатата, общителна и сърдечна 
Бонка Бонева – библиотекар, с отговорния домакин 
Камен Аврамски - изключително любознателен и 
начетен човек (така и го помня, с вестника в ръка), 
с Димитър Ангелов – богат по душа и способности, 
и тихата и скромна кака Мара.

За всичко постигнато и преживяно в Пио-
нерския дом може да се пише още... и още..., защото 

творчеството на работниците в него бе неизчерпа-
емо.

Пропуск ще бъде, ако не споделя имената на 
прекрасните ни дружинни ръководители Параске-
ва Василева, Цветана Войнова, Вера Иванова, Мар-
гарита Берчева, Мария Костова, Цветана Кирилова 
и други, които винаги ни разбираха и работеха за 
пионерското дело с плам. Към децата се отнасяха с 
майчини грижи, към родителите - с уважение, към 
колегите учители - с доверие. Обаянието, прести-
жът и компетентността им ги правеха търсени, же-
лани, любими.

…
А ние от Пионерския дом непрекъснато се 

учехме един от друг и вървяхме все по-напред и по-
нагоре. Чрез умелото ръководство на др. Трифон 
Трифонов и винаги усмихнатата Недка Изворска 
бе създаден много добър психологически климат, 
отношения на взаимно доверие и другарство, на 
сътрудничество и взаимопомощ.

Всеки от нас притежаваше висок професио-
нализъм и голяма човечност, обичахме децата и 
работехме с ум, сърце и душа. И резултатите не 
закъсняха. От средите на нашите пионери израс-
наха прекрасни граждани - професионалисти, об-
щественици, дейци на науката и културата. Днес те 
работят за по-добра социална държава. Тук можем 

да посочим много имена – Стефка Пелова, Теодоси 
Бенчев, Людмил Бонев, Теменужка Атанасова, Цве-
тана Цветкова, Юлия Пискулийска (Кунова), Ангел 
Георгиев, Милко Стоянов, Венеция Накова, Кирил 
Велков, Снежинка Ангелова, Венцислав Василев, 
Анка Костова, Маргарита Любенова, Лора Кру-
мова, Росица Александрова, Екатерина Николова, 
Лили Здравкова и много други.

За мен работата в Пионерския дом бе школа 
за висок професионализъм, за човечност и обич 
към децата. И където и да се намирах, било в ГК 
на ДКМС като завеждащ отдел „Учащи“ (работа с 
пионери и средношколци), учител, директор на учи-
лище или инспектор и главен специалист в отдел 
„Просвета“, секретар на дружество „Георги Кир-
ков“ за разпространение на научни знания, аз зна-
ех, че най-голямата подготовка получих в Пионер-
ския дом и СУ „Климент Охридски“, за което съм 
безкрайно благодарна на моите колеги. Благодаря и 
на др. Младен Йорданов, който като младежки ръ-
ководител в ДКМС ни съветваше, напътстваше и 
помагаше да растем в професията, и на др. Надежда 
Григорова, която със своята интелигентност и чо-
вечност ни направи по-добри. Благодаря и на всич-
ки наши съмишленици от училищата и обществе-
ността, които ни помагаха да направим живота на 
децата по-добър, по-красив и по-щастлив.

Пионерски сбор в чест на патрона на 
отряда „Боян Чонос“
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стаята на приказките. Децата и особено по- мал-
ките идваха с голямо желание. Не само аз разказвах 
разнообразни и поучителни приказки, съпътства-
ни с песнички, но и самите деца. Така сред тях се 
изявиха много добри разказвачи. Беседвахме върху 
съдържанието, обсъждахме поведението на герои-
те, извличахме основната идея и се възхищавахме 
от мъдростта на нашия народ. А после децата оти-
ваха в библиотеката при др. Бонка Бонева (първи 
библиотекар в Дома), която с обич и усмивка ги 
посрещаше и им даваше книжки с народни при-
казки. По инициатива на „Стаята на приказките“ и 

идеята на др. Надка Изворска в нашите училища се 
проведе конкурс за най-хубаво разказана приказка. 
Класиралите се на първите места участваха в общо-
градския ден на приказката. Той се проведе в Проф-
съюзния дом „Йордан Лютибродски“ и се превърна 
в много голям празник. Гост на мероприятието бе 
актьорът Григор Вачков, който извеждаше малките 
разказвачи на сцената с подходящи мъдри слова. С 
книги и други подаръци журито награди най- до-
брите изпълнители. На първо място бе класирана 
драматизацията на учениците от у-ще „Васил Кън-
чов“ - Враца.

Този 
вълшебен

детски
свят…

В Пионерския дом направихме не малко и за попу-
ляризирането на детската литература. Произведенията на 
някои наши писатели се предават от уста на уста като на-
родните приказки, но авторите често не се знаят. За да раз-
ширим детските познания и отговорим на интересите на 
децата проведохме вълнуващи срещи с детски писатели.

Малко знаехме и ние и децата за оригиналния дет-
ски поет Васил Стоянов. Но от първия миг в който го 
посрещнахме с цветя на гара Враца разбрахме, че макар 
и възрастен (роден през 1880 г.) той носи в сърцето и ду-
шата си младежко дръзновение. От срещата се научихме, 
че притежава неизчерпаема енергия, която му помага и на 
старини да пише прекрасни стихотворения и гатанки и да 
бъде любим поет на малките.

Децата на Враца се срещнаха и с талантливата дет-
ска писателка, която истински владее художественото 
майсторство, Леда Милева. От най-ранна възраст те пом-
нят „Зайченцето бяло“, „Три букви“ и др., но при срещата 
те слушаха в захлас новите ѝ стихотворения, които обога-
тиха детските чувства, мисли и възприятия. Създаденият 
голям интерес към творчеството ѝ ги отпрати към библи-
отеките.

Асен Босев създаде едно оригинално и богато твор-
чество и със своя динамичен и звучен език пленяваше 
сърцата на децата. Не всички знаеха, че той е автор на 
известния марш на септемврийчетата, който те с възторг 
пееха:

„Пейте в светлата родина,
септемврийчета безчет!
В стройни чети и дружини

дружно да вървим напред!
Да се учим, да работим,
да строим живота нов.“
Дружно се смяха, когато слушаха изпълненото от 

поета хумористично стихотворение „Ванко - забраван-
ко“. И останалите стихотворения, рецитирани от него, 
поговорките и гатанките се възприеха с голямо оживле-
ние. Това бе една богата вълнуваща среща, която не може 
да се забрави никога! Тя подтикна някои деца да започнат 
свое творчество.

В подготовката за големите празници - Нова годи-
на, Първи март и Осми март, децата от кръжока „Сръч-
ни ръце“, воден от др. Райна Дренска, изработиха много 
разнообразни картички, украшения и предмети за бита. 
И аз, и децата се възхищавахме от нейния благ характер, 
обич и внимание към нас, от нейната интелигентност и 
човечност, от красотата и изяществото на предметите, 
които тя ни научи да правим. Часовете на заниманията 
свършваха, а децата не искаха да преустановят приятна-
та и интересна дейност. Любимо място за пионерите бе 
и новосъздадената игротека, снабдена с настолни игри. 
Като имахме предвид големия интерес на децата и значе-
нието на игрите за тяхното развитие, непрекъснато наба-
вяхме нови игри. Най- любими бяха футболните. За да се 
обърне по-голямо внимание на игрите в училищата про-
ведохме „Областен преглед на игротеките“. Така създаде-
ните игротеки се обогатиха с повече игри и се създадоха 
нови. В с. Медешевци, Кулско с др. Трифон Трифонов 
наблюдавахме богата с игри и дейности игротека. Тя зае 
първо място в областта.

Кина Георгиева - гост на пионерски 
сбор в НУ „Цена Илчева“ Враца

Пионерски лагер „Леденика“, 1953 г. От ляво 
надясно Мария Изворска, Мария Костова, Цве-
тана Митева (отрядни ръководители), Мара 
Рачева (началник), Славяна Исаева (физкулту-
рник) и Кина Георгиева (дружинен ръководител)

1974 г. Среща на едни от първите пионерски ръководи-
тели във Враца. От ляво надясно прави: Надежда Гри-
горова, Благородна Кърлова, Мария Костова, Трифон 
Трифонов, Цеца Андреева, Светослава Петкова, Кина 

Георгиева. Седнали: Лили Дончева и Мария Коцева

Мицо Мицев - основател
на хора към Областен 
пионерски дом, Враца

Работна среща на редакционната коле-
гия на в-к „Септемврийче“ и хонорувани-
те кореспонденти от страната в Клуба 
на журналистите, София, около 1956 г.

Среща на дружинни ръководители в с. 
Паволче - обмяна на опит за работа-

та в опитните полета. Край горичка-
та, засадена от децата. Около 1956 г.


