
Вицепремиерът и минис-
тър на образованието и науката 
Меглена Кунева откри “Иноватив-
но младежко експо - 2016” в рам-
ките на традиционното Русенско 
изложение на Русенски универси-
тет “Ангел Кънчев”. Демонстра-
цията на учениците от нашата 
гимназия силно впечатли всички 
гости на изложението като пред-
стави целия процес на професио-
нална квалификация на учениците.

На 11 май Професионална гим-
назия по облекло “Недка Иван Ла-
зарова” - Русе посрещна гости - 
кандидат-гимназисти за учебната 
2016/ 2017 учебна година. В зала 
“Добродетел” беше аранжирана из-
ложба от рисунки и поздравителни 
картички - дело на възпитаници на 
гимназията. С искрен интерес бяха 
посрещнати флашмоб за създаване-

На 31 май 2016 г. в зала “До-
бродетел” на Професионална гим-
назия по облекло “Недка Иван Ла-
зарова” - град Русе беше открита 
Документална изложба “120 години 
успешно учим и творим”. В музей-
ни витрини, дарени от Русенска 
света митрополия, са експонирани 
изключително ценни архивни доку-
ментални материали, свързани с 
историята и развитието на гим-
назията. Златната книга на друже-
ство “Добродетел”, печатни изда-
ния и много други свидетелства 
за развитието на гимназията 
привлякоха интереса на всички в 
залата. Създаването на Девическо 
професионално училище в Русе е 
вдъхновено и реализирано по идея 
на русенските жени от благотво-
рително дружество “Добродетел”.

Училището бързо се превръща 
във важен център за социална ре-
ализация на русенката в края на 
19 век. Членките на дружеството 

ИноватИвно 
младежко експо

документална Изложба 
“120 годИнИ успешно учИм 

И творИм”

ден на отворенИте вратИ 
в модното учИлИще на русе
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не само осигуряват финансирането, 
но по график дежурят в трапеза-
рията и следят за качеството на 
приготвената храна, възпитават 
децата в правилен начин на хранене 
и пр. Към училището се създава и 
сиропиталище, в което се наста-
няват деца на бежанци, сираци от 
войните и старопиталище, в кое-
то приютяват самотни и бездом-
ни стари хора.

Упоритостта и стремежът 
за увеличаване на възможностите 
за обучение провокират нова бла-
готворителна инициатива и се раз-
гръща масова кампания за събиране 
на средства за проект и строеж 
на нова училищна сграда. Идеята 
става достояние на русенската 
общественост и в нейна подкре-
па излизат положителни отзиви в 
русенската преса. Новата сграда е 
построена и с помощта на даре-
нието на видния русенец Иван Г. 
Лазаров - русенски търговец, дъл-

гогодишен училищен настоятел, 
човек, уважаван от русенци.

През 2016 г. се навършват 
120 години от основаването на 
Професионална гимназия по облек-
ло “Недка Иван Лазарова” - град 
Русе, последовател и реализатор 
на идеите на дружество “Сто-
панка” и Женско благотворително 
дружество “Добродетел”. Дълъг е 
пътят, който е извървяло учили-
щето от онази далечна 1896 г. до 
днес. През този период тя е носи-
ла имената на личности, свързани 
със събития от различни периоди. 
От 1933 г. патрон на училището 
става Недка Иван Лазарова, чийто 
съпруг - Иван Лазаров дарява 510 
000 лв. за доизграждане на същест-
вуващото вече Девическо профе-
сионално училище. С постановление  
№ 942 на МС от 1951 г. училище-
то е преименувано на Техникум по 
облекло “Йорданка Николова”. През 
1990 г. по предложение на учител-
ския съвет със заповед на...

продължение на стр. 2

то на модни младежки облекла - от 
проекта до изработения модел, 
и ревю с последната колекция от 
Панорамата на професионалното 
образование. Инициативата “Ден 
на отворените врати” е част от 
отбелязване на 120-годишния юби-
лей на гимназията. По този повод 
гостите се включиха в томбола с 
12 награди. 
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засадИХме 
12 дрЪвчета по случаЙ 
120-годИшнИЯ ЮбИлеЙ 

на гИмназИЯта

120 успешни години Професионална 
гимназия по облекло “Недка Иван Лаза-
рова” - Русе вдъхновява младостта и ен-
тусиазма на поколения русенци. Силният 
дъжд и брулещият вятър не попречиха 
на екип ученици и учители да “облекат” 
Вития мост при понтон 6 в цветовете 
на дъгата от 120 метра разноцветни 
платове. Инсталацията “Мост на дъга-
та” е създадена по проект на учите-
ли специалисти и поставя началото на 
програмата за отбелязване на юбилея на 
гимназията.

Написах тази малка книжка, за да 
скъсам с предишното ми Аз. Вътре има 
стихотворения, които ме показват 
в една светлина, която днес е много 
различна. Хората, които ме познават,  
наистина ще видят една друга част от 
мен.

Най-голямото ми вдъхновение, кое-
то ме накара да напиша тази стихо-
сбирка, не беше нито тъгата, нито 
самота. Беше и все още е едно неве-
роятно приятелство. Не ми е минавало 
през ума, че ще имам такъв човек до 
себе си.

Този човек толкова ме вдъхнови, че 
той е част от книжката. Част от него 
е там.

Радвам се на всеки един миг, който 
животът ми дава.

честИт ЮбИлеЙ 
от кристиян!
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120 цветнИ мечтИ -
поздрав за русенци

VIII-ма панорама 
на проФесИоналното 

образованИе

продължение от стр.1
... кмета на гр. Русе е възстановено 
старото име на патрона на училище-
то - Техникум по облекло “Недка Иван 
Лазарова” - град Русе.

Днес Професионална гимназия по 
облекло “Недка Иван Лазарова”- град 
Русе е сред предпочитаните профе-
сионални училища в града. А причината 
е, че тук работи квалифициран колек-
тив с амбицията не просто да изкара 
поредния випуск, а да обучи можещи, 
талантливи млади хора, които ще се 
погрижат за външния вид на човек и с 
най-изтънчения вкус. Затова и девизът 
на гимназията е “Ние обличаме духа, а 
не само тялото!”. 

Ръководството на Професионална 
гимназия по облекло “Недка Иван Лазаро-
ва” - Русе счита за свой дълг да съхрани 
и доразвие спомена за безкористната 
и всеотдайна дългогодишна работа на 
тези позабравени благодетели със създа-
ването на документален сборник като 
част от историята на град Русе. “Ис-

документална Изложба 
“120 години успешно учим и творим”

торическата признателност ни задъл-
жава да кажем, че първооснователите 
на дружеството и училището живеят с 
възрожденската надежда, че поставят 
началото на голямо общественополезно 
дело и това е неоспорим факт, чиято 
правота времето потвърждава.” - каза 
г-жа Диана Иванова, директор на гим-
назията.

Историята на Женско благотвори-
телно дружество “Добродетел” е не-
известна за голяма част от русенката 
общественост. Общоучилищният колек-
тив на гимназията кани русенци и гос-
ти на града да  посетят новоокритата 
изложба и да се запознаят с историята 
на  благотворителността на русенки. 
Автентичността на документалните 
материали се съчетава с приемстве-
ността на традициите в атмосферата 
на гимназията. Програмата за 120-го-
дишния юбилей включва и други инте-
ресни и значими за училището и русен-
ската общественост събития.

Ето и едно стихотворение от 
книжката:

Време

Казват, че времето все не стига, 
че видиш ли ни трябвало 
още една минута, секунда. 
Още една тръпка. 
Още едно последно желание.
Времето ни е напълно достатъчно,
даже прелива.
Обаче кой да предположи, 
че мечтите ни са по-големи
от един ден.

Символиката на цветовете и на 
красивия русенски мост превръщат ре-
ката в символ на свободния дух на мла-
достта. Реализираната идея е цветният 
поздрав на целия колектив на Модното 
училище на града към русенци по случай 6 
май - празник на Русе.

Моделите ни!

Екипна работа.
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Детство мое

Детство мое, реално и вълшебно,
детство мое, така си ми потребно.
Все се мъча света да обърна
яхнал пръчка при теб да се върна.

Пак в юмруче ръждив петак да скрия,
пак със кучето да вдигна олелия,
пак с пипер да поръся филия
от хляба чер.

Детство мое, на ръст едноетажно,
детство мое, за мен така е важно,
щом студено ми стане да мога
да си взема от детския огън.

Все се мъча света да обърна,
яхнал пръчка при тебе да се върна,
всеки ден по една дяволия
да е от мен.

награда 
от кмета на русе

почИт кЪм
ХрИсто ботев

знаме за свободата - 
дело на екИп от пго!

“вЪрвИ, народе вЪзроденИ...”
160 г. от рождението на стоян михайловски
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на добЪр час!

велИкденскИ базар
в мол - русе

С много смях, песни, танци и БА-
ЛОНИ всички станахме част от Деня на 
детето за малки и големи! Благодарим 
на вокалните таланти на Наталия Кон-
стантинова!

12а клас с кл. р-л Цонка Донева 12б клас с кл. р-л Татяна Нахабедян

В чест на 24-ти май Дияна Ва-
лентинова Ангелова от 12а клас получи 
грамота за отличен успех, значителен 
принос и активна дейност за издигане 
авторитета на русенското образова-
ние от г-н Пламен Стоилов, кмет на 
община Русе.
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През декември 2015 г. ученици от 10 клас на ПГО “Недка Иван 
Лазарова” с ръководител г-жа Десислава Драганова взеха участие в 
регионално състезание “Евроскола”, организирано от Европейския 
парламент.

ден на отворенИте вратИ 
в дома на европа

нашИте момИчета 
на ФестИвала на цветовете

на цветнИца четем заедно

Ученичките Николета Цветкова и 
София Тодорова от 10 б клас участваха с 
презентации в Първото Национално сред-
ношколско състезание “Енергетиката и 
ние”, състояло се на 15 април 2016 г. в гр. 
Варна. Те бяха сред седемдесетте ученици 
между 9 и 12 клас, преминали успешно учи-
лищните и регионални етапи и класирали 
се за финала на състезанието.

На 2 юни 2016 г. Русе избухнa в цве-
тове и отпразнува за първи път Холи - 
Фестивал на цветовете. Това е популярна 
индийска традиция, обединяваща хората в 
името на пролетта, любовта, свободата и 
победата на доброто над злото.

Въображение
Валентин Сяров, 10б клас

Спортна победа за Арзу от 11а клас

В Дома на Европа

Паметникът на Иван ВазовНароден театър Иван ВазовПаметникът на Васил Левски

Пред Президентството

Спортен празник на кея

Къде си, Дон Кихот?
Валентин Сяров, 10б клас

спортнИ ИзЯвИ

участИе в сЪстезанИето 
“енергетИката И нИе”

В резултат на доброто си представяне, нашите ученици бяха 
поканени да участват в провелия се на 9 май 2016 г. “Ден на отворе-
ните врати в Дома на Европа” в София. Събитието бе организирано 
съвместно от Информационното бюро на Европейския парламент и 
представителството на Европейската комисия в България. Гиман-
зистите бяха посрещнати от членовете на Младежкия екип “Европа” 
и в сградата на Европарламента бяха забавлявани с любопитни пре-
зентации, различни дейности и забавни игри с награди. На всеки ученик 
бяха предоставени печатни материали на европейска тематика.


