На 20 април 2018 година в Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“
беше поставено началото на поредица от дейности, посветени на 130-годишния юбилей
на гимназията. В залата за тържества учителите от МО по БЕЛ обявиха резултатите от
литературния конкурс „130 години в 130 думи“.

Тържеството откриха ученици от XI клас, които изпълниха одата „Раковски“ на Иван
Вазов, в която патриархът на българската литература възхвалява изключителната
личност на нашия патрон и обезсмъртява неговото дело. Раковски се оказа тематичен
център и на немалък брой от ученическите есета, участвали в конкурса.

Госпожа Елена Кирова представи накратко по-голямата част от конкурсните работи и
изрази благодарността на цялото методическо обединение по български език и
литература към всички участници. Подбраните откъси от есетата и стихотворенията на
учениците докоснаха присъстващите със своята неподправеност, емоционалност и
чувство за хумор. Предстои най-сполучливите текстове да бъдат включени в юбилеен
сборник, да бъдат част от юбилейната изложба или да бъдат публикувани в сайта на
гимназията.
След презентацията беше отбелязано нестандартното участие на Виолета Бакалова от XII
клас в конкурса. Тя интегрира своите думи в атрактивен клип. С него ученичката показа

и възможностите на новите технологии да представят по интересен и вълнуващ начин
идеите на учениците.
Последва същинската част на празника. Авторите на най-сполучливите текстове
прочетоха своите творби. Учителите по БЕЛ бяха подбрали шест стихотворения и пет
прозаически текста, без да оценяват техните качества. Последната дума имаха
присъстващите в залата. След като чуха творбите, те получиха линк и имаха възможност
да гласуват за онази творба, която най-много ги е развълнувала. Така на практика и
авторите имаха възможност да получат непосредствена обратна връзка от публиката.

Първо прозвучаха стихотворенията на Ванеса Мечкова, Руфина Калоянова и Деница
Стойкова от XI клас. След това присъстващите чуха (и видяха на екрана)
стихотворенията на Гергана Паскалева, Виолета Атанасова и Мария Андреева от XII
клас. Публиката хареса най-много творбата на Руфина Калоянова, която събра 72% от
всички гласове. Стихотворението на Виолета Атанасова, което беше единствената
творба, изградена от точно 130 думи, се оказа вторият най-харесан текст.

След това бяха представени пет есета: Виктория Желязкова от X клас прочете своето
предизвикателно обръщение към Системата, озаглавено „Откровение“. Тя беше
последвана от Натали Георгиева и Десислава Чапарова от XI клас. Накрая
присъстващите чуха размишленията на Стела Иванова и Зорница Лазарова от XII
клас, които направиха своеобразна равносметка на преживяното през последните пет
години в гимназията – години, изпълнени с надежди и разочарования, с победи и
неуспехи, с пропуснати шансове и полезен житейски опит... Двете есета бяха естествен
финал на конкурсната програма със споделените мигове от училищния живот и с
житейските послания към следващите випуски. Очевидно есето на Зорница Лазарова
докосна най-много сърца, защото събра предпочитанията на цели 65 % от гласувалите.
Опитът на Десислава Чапарова да отговори на въпроса „Какво са 130 години“ допадна
на 18% от публиката.

Авторите на единадесетте отличени творби получиха от Директора на гимназията г-жа
Радостина Георгиева книги и предметни награди, а авторите на двата предпочетени от
публиката текста получиха и първия си символичен творчески хонорар. На голяма част
от останалите участници в конкурса госпожа Георгиева връчи грамоти за достойно
представяне. Тя изрази своето задоволство от представеното и пожела на учениците да
продължават да творят и да развиват таланта си в годините, като не забравят гимназия
„Раковски“, на която са посветили толкова красиви думи.

