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Скъпи приятели,
115-годишният юбилей на 

Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лаза-
рова“ – град Русе, на нашето 
училище, е повод да покажем 
заслужено признание на пред-
шествениците, отдали свои-
те знания, ум и творческо 
вдъхновение за създаването и 
просперитета му.

Тяхното дело е доказател-
ство за това как се създава, 
развива и усъвършенства една 
идея, родена от добродетелта 
и ентусиазма на далновидни и 
родолюбиви българи, която е 
реалност до днес.

На празника ние правим 
дълбок поклон пред поколения 
учители, градили авторите-
та на училището със своята 
ерудиция, знания, умения и 
талант.

Историята на Професио-
нална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ – град 

Русе е пример как мъдростта 
на традицията и опитът на 
поколенията се обединяват, 
за да впишат възпитаници-
те му в света, който се нуж-
дае от красотата, създавана 
от тях.

Вечно търсещият и  неспо-
коен дух на нашето училище 
ни отрежда не само заслужено 
водещо място сред професио-
налните училища в България, 
но и достойно място като 
граждани на съвременна, обе-
динена Европа и света.

Не случайно мотото на 
нашето училище е прочута-
та фраза на Ивон Делендр – 
„Ние обличаме духа, не тяло-
то си!“.

Осъществени проекти
„Усъвършенстване на про-

фесионалното образование и 
обучение“ – Програма Phare.

„Подобряване на възмож-
ности за трудова заетост на 
млади хора посредством про-
фесионална и езикова прак-
тика в Европейския съюз“.

„Хармонизиране на начал-
ното професионално обуче-
ние с най-новите европейски 
стандарти“

„Разработване на секторно 
ориентирани, многоформат-
ни езикови обучителни мате-
риали за професиите“

„Осъвременяване на мето-
дическите подходи и умения 
на участниците в професио-
налното обучение с европей-
ски стандарти”

„Пазар на труда“ Амери-
канска Агенция за междуна-
родно развитие – USAID

„Изграждане на център за 
подготовка на кадри за ши-
вашката и кожарската про-
мишленост в Северен центра-
лен район за планиране

„Учебна компания“ на 
Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия

„Доброто комшийче“
„Патронът на моето учи-

лище”

Участия  
в Европейски проекти

Програма Phare на Евро-
пейския съюз

Програма „Леонардо да 
Винчи“ на Европейския съюз

Глобал фонд на Европей-
ския съюз

Програма Phare на ЕС, 
Проект за трансгранично съ-
трудничество България-Ру-
мъния

Център за образователна 
интеграция на децата  и уче-
ниците от етническите мал-
цинства 

Програма Phare на ЕС Раз-
витие на човешките ресурси и 
насърчаване на заетостта

USAID за България – Про-
ект „Пазар на труда“ 

Junior Achievement Бълга-
рия 

Спечелени награди
Орден „Кирил и Мето-

дий“ – І степен
Награда „Русе“ 2006 г. за 

преподавателския екип за 
принос за индустриалното 
развитие на град Русе 

Браншови съюз на про-
изводителите на леката про-
мишленост

Първи национален уче-
нически театрален фестивал 
„Климент Михайлов“ – Русе 

Много награди за спортни 
постижения

Награда на МИЕ за най-до-
бра Учебна компания

Награди „Неофит Рилски“ 
на МОН за принос в образова-
телния процес

Национални Панорами на 
Професионалното образова-
ние в България – водещи мес-
та по моден дизайн, художест-
вен текстил, фризьорство и 
козметика.

Награда „Русе“ 2011 г. за 
„Цялостен принос в предучи-
лищното, началното, основ-
ното и средното образование“ 
на  инж. Диана Иванова – ди-
ректор на ПГО „Недка Иван 
Лазарова“.

През 2011 г. се навърш-
ват и 115 години от основа-
ването на Професионална 
гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ – град Ру-
се, последовател и реализа-
тор на идеите на дружество 

„Стопанка“. Дълъг е пътят, 
който е извървяло училище-
то – от онази далечна 1896 г. 
до днес. През този период тя 
е носила имената на  лично-
сти, 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 
съществуващото вече Девиче-
ско професионално училище. 
С постановление  №942 на МС 
от 1951 г. училището е пре-
именувано на Техникум по 
облекло „Йорданка Николо-
ва“. През 1990 г. по предложе-
ние на учителския съвет със 

заповед на кмета на гр. Русе 
е възстановено старото име 
на патрона на училището – 
Техникум по облекло „Недка 
Иван Лазарова”.

Днес Професионална гим-
назия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ е сред най-
предпочитаните професио-
нални училища в града. А 
причината е, че тук работи 
квалифициран колектив с ам-
бицията 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. Зато-
ва и девизът на гимназията е 

„Ние обличаме духа, а не тя-
лото“. Училището има повече 
от век традиции в обучението 
на кадри за шивашката про-
мишленост.

Екипът на гимназията е 
поставил като своя основна 
задача да създава, развива и 
усъвършенства една идея, ро-
дена от добродетелта и енту-
сиазма на далновидни и родо-
любиви русенци, която днес 
е реалност. Същевременно 
на преден план са и усилия-
та да се съхранят и развият 
традициите с оглед на новите 
изисквания и приоритети на 
България като пълноправен 
член на ЕС.

Моето училище

115 успешни години  
ПГО „Недка Иван Лазарова“
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Празници и Делници…

НА ПОЧЕТНАТА СТЪЛБИЦА

На 20 октомври 2011 г. екипът на 
ПГО „Недка Иван Лазарова“ полу-
чи Знак за качество „Училище, то-
лерантно  към деца с дислексия“, 
връчен от неправителствената ор-
ганизация Асоциация Дислексия-
България, която реализира проект 
за оказване на подкрепа за деца с 
дислексия. 

Възпитаници на нашата гимна-
зия демонстрираха ушити от тях то-
алети на модното ревю по време на 
представянето на резултатите. 

Знакът за училища, толерант-

ни към към деца с 
дислексия, се при-
лага успешно във 
Великобритания. 
Нашата гимназия 
е едно от трите 
училища в Бълга-
рия, където се пре-
доставя адекватна 
подкрепа, съобра-
зена с потребно-
стите на учащите 
с обучителни за-
труднения.

Всеки трети четвъртък от месец 
ноември е време за празник на духа, 
ден в който учениците и учителите в 
Професионална гимназия по облек-
ло “Недка Иван Лазарова” отбеляз-
ват Световния ден на Философията. 
Модното училище, което тази година 
ще отбележи своята 115-годишнина 
от своето създаване, се присъединява 
към международните чествания през 
2007 година. Като училище, което ви-
наги е било активен участник в об-
ществения живот на град Русе и из-
вън пределите му, през тази година 
възпитаниците на гимназията се обе-
диниха около идеята да съчетаят тази 
дата с обявяването на 2011 за година 
на доброволчеството. На самият 17 
ноември след учебните занятия уче-

ниците от всички кла-
сове и техните учители 
се събраха в работил-
ница 1, за да сътворят 
философски бижута и 
които по-късно дари-
ха на Комплекса за со-
циални услуги за деца. 
Бъдещите наследници 
на Том Форд и Верса-
че споделиха, че се на-
дяват със събраните 
средства от продажба-
та на тези философски 
бижута да дарят ус-
мивка на всички онези 

деца, които няма да получат коледни 
подаръци и да направят предстоящи-
те им празници по-светли и топли.

В неформална творческа обстанов-
ка момичетата и момчетата изработи-
ха бижута от плат, глина и пластмаса, 
на които придадоха блясък с козме-
тичните продукти от фризьорския 
и козметичен салон към училището. 
Всеки ученик влагаше своя усет за 
красиво във философското бижу, кое-
то създаваше, и разказваше какъв фи-
лософски смисъл и послание вгражда 
в него. Допълнителна провокация за 
творците се оказаха и а най-добрите 
есета на ученици от 12-ти клас, как-
то и притчите за смисъла на живота, 
поднесени с актьорско майсторство 
от деветокласниците.

Отличителен знак по европейски образец

Философски бижута

Петя Венциславова Цонева от 
12 г клас спечели 2 място на Репу-
бликанското първенство по бокс за 
купа България в категория до 51 кг.

Сергей Михайлов от 9 а клас за-
воюва златен медал като състезател 
на „Спортен клуб Русе“ в турнира по 
карате-шинкиокушин в Румъния.

Ирен Григорова завоюва 3 място на 
Втория ученически крос на приятел-
ството по случай Деня на народните 
будители.

Хубаво ли е 
да си различен?

Аз не съм момиче, като от списа-
ние – обличам се, както ми диктува не 
модата, а моят собствен стил. И макар 
че няколко пъти съм чувала :  „Като си 
хванеш косата на две опашки си като 
десетгодишно момиченце!”, на мен не 
ми пука. Харесва ми да бъда различна. 
Майка ми се кара, че не се съобразя-
вам с мнението и за външния ми вид, 
но нали прическата и облеклото ми са 
моя работа и аз отговарям за тях ?! Не 
търся гадже с пари, а любов и уваже-
ние, не мразя даскалото – обичам го, 
не бягам от отговорностите, а точно 
обратното- искам да съм лидер, държа 
на принципите си. Нямам приятели, а 
само един близък човек. Не се мотая 
по кафенетата с други момичета, за-
щото повечето са лигави и злобни. С 
момичетата на моята възраст не изли-
зам, защото са неориентирани и под 
моето ниво. Винаги съм усмихната и 
може би затова нямам приятели – в 
днешно време се търсят хора с много 
проблеми, лесни за манипулиране, а 
зад моята усмивка не знаят какво се 
случва, само аз си знам, колко болка 
скривам. Всички ми казват, че съм ча-
ровна и сладка, че изглеждам мила, 
невинна, глупава. Поне последното 
не е вярно. Аз имам цел в живота си 
– да завърша висше образование и да 
създам стабилно семейство, но това в 
бъдеще.  Сега уча и живея супер. Това 
съм Аз – едно различно момиче. 

Айсун 12 б клас
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Продължение от бр. 8
41. Вкъщи говорете по телефона 

възпитано и учтиво
Когато разговаряте по домашния телефон, 

трябва да го правите според правилата за добро 
впечатление.
42. Когато се връщате от екскурзия, 

се ръкувайте с всеки възрастен, 
който ви е придружавал
Когато се връщаме от екскурзия, трябва да 

се ръкувате както с мен, така и с всички останали 
придружаващи възрастни. Трябва да ни благода-
рите за това,че сме отдели време да ви заведем 
на екскурзията и да покажете,че оценявате факта, 
че сме ви дали тази възможност. Не държа да ми 
благодарите; държа да ви науча, че е редно да 
покажете признателност, когато някой е сторил 
всичко по силите си, за д а ви помогне.
43. Когато пътувате с ескалатор, 

стойте неподвижно от дясната 
страна, а се движете от лявата
Когато сме извън училище и трябва да полз-

ваме ескалатори, заставаме вдясно.Така няма да 
попречим на онези, които бързат, да вървят от 

лявата страна на ескалатора.
В асансьор, метро или пред входната врата 

изчакваме да минат излизащите, преди да вле-
зем ние.
44. Когато вървите в редица, дър-

жите ръцете си пуснати до тяло-
то и се движете безшумно
Когато сте строени,вървете в редица по един, 

на две до три крачки зад този, който е пред вас. 
Дръжте ръцете си пуснати покрай тялото и гле-
дайте пред себе си. Не са разрешени абсолютно 
никакви разговори.
45. Никога не се пререждайте

Никога не се пререждайте. Ако някой пред 
вас го направи, не реагирайте. Оставете нещата 
такива,каквито са, но ме уведомете. Аз ще се оп-
равя с положението. Ако започнете да се карате на 
съученик, който се е прередил, и вие може да си 
имате неприятности. Просто не си струва, само ми 
кажете. Моля ви да разрешавате всичко възник-
нали спорове в клас по същия начин. Обръщайте 
се към мен за всеки проблем, преди да решите да 
поемете нещата в свои ръце.

Продължава

Духът на българина (есе) Есен в Румъния
На 1 ноември ученици и учите-

ли посетиха красиви туристически 
обекти в Румъния. Насладихме се на 
невероятните есенни дни в планин-
ския курорт Синая. Посетихме све-
товноизвестния замък на Дракула в 
Бран. Вечерта организирахме карна-
вал по случай Хелоуин, а на другия 
ден се поздравихме с 1 ноември – Ден 

на народните будители. Запечатахме 
с очите и фотоапаратите си красивия 
замък Пелеш и прилежащия към него 
манастир Синая. А в Брашов минахме 
по най-тясната улица в Европа, влязо-
хме в Чèрната църква с един от най-
красивите органи в Европа. И естест-
вено, на връщане се почерпихме в Ме-
гаполиса на МОЛ-вете край Букурещ. 
Който беше там, видя и се почерпи, а 
вие – следващия път!

България е държава с древна исто-
рия и 13 века е на картата на Европа. 
Въпреки превратностите на времето, 
духът е жив, защото  има будители, 
смели защитници на националната 
идентичност.

Нашата история е богата на съби-
тия, на възходи и падения, но винаги 
се намират българи, които да го пове-
дат, да изправят падналите, да подкре-
пат обърканите.

Духът на тези българи живее и 
днес.

Днес не можем без пламъка на Па-
исий, запалил първата искра в тъм-
ната робска нощ. Нужен ни е Хилен-
дарският монах, защото моите съвре-
менници не познават езика, историята 
и традициите ни. Паисий е чувствал 
презрението на другите монаси, за-
щото българите са невежи и не могат 
да се защитят, да отстояват достойн-
ството си. Липсва им национално са-
мочувствие и Хилиндарецът ще стори 
това - ще напише своята кратка „ис-
торийца”, за да разпали българския 
дух, да пробуди заспалата гордост и 
да покаже на другите, че и ние имаме 
с какво да се гордеем.

Днес не можем без далновидност-
та на Софроний Врачански и Неофит 
Рилски, без Петър Берон и Васил Ап-
рилов, българи отправили поглед в 
бъдещето. Призивните песни на До-
бри Чентулов будят заспалото само-
съзнание.

Духът е буден, но робството уни-
жава човешкото достойнство. Непри-
миримите българи знаят, че робство-
то ни не е вечно и трябва да се воюва 
за него. Свободата не може да бъде 

подарена, защото е състояние на ду-
ха и само свободният може да се на-
рече Човек.

Хиляди загиват, но още толкова 
се изправят и започват отначало.  На 
бесилото в минутите преди смъртта, 
Левски ясно вижда бъдещето на своя-
та свободна родина. Нито за миг не 
се съмнява, че ние ще имаме своята 
„чиста и свята република”.

И днес Ботевите песни будят чув-
ството за справедливост и призовават 
към жертвоготовност. И в най-труд-
ните моменти поетът е вярвал, че роб-
ството не е вечно. Българинът трябва 
да се събуди и да прозре, че не може 
вечно да търпи и да се моли и не тър-
пението ще го спаси, а борбата. На та-
зи борба Ботев посвещав поезията и 
живота си.

 Примерите на саможертва са мно-
го. Те преминават през съдбата на Бо-
тевите четници, хилядите жертви на 
Априлското въстание, през подвига 
на опълченците, защитли родината 
си.

Духът на българина повдига и Ва-
зов, който с песните си припомня на 
свободните българи с цената на какви 
жертви е извоювана свободата. Всич-
ко, което пише, е пропито с любов към 
отечеството.

Духът на българина  и днес е жив. 
Не може народ с такава история да 
погуби своята идентичност. Ние сме 
европейци без да губим българското, 
защото във всеки от нас има по една 
частица от духа на онези горди бъл-
гари-будители на националния дух.

Ива Янкова Атанасова,   
11 Б клас

Рон Кларк е обявен 
за учител №1 на Съ-
единените щати за 
2005 година. Наричат го 
„Учителят на Америка“. 
През 2006 година отва-
ря врати неговото соб-
ствено училище „Ron 
Clark Academy“ (Матю 
Пери е сред борда на ди-

ректорите на това учи-
лище). Неговата книга 
„55 Златни правила“ 
(„55 Essentials“) е 
била бестселър на New 
York Times с продажби 
на над 1 милион копия. 
Преведена е на 25 езика, 
включително и на бъл-
гарски.

55 Златни правила

Четиво с продължение

Как всяко дете да успее в училище и в живота
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Дизайн и предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21

E-mail: pgo_rousse@abv.bg,      Интернет: www.pgo-rousse.com,  www.pgo-ruse.tk

Дипломирани зрелост-
ници – 143 ученици дневна, 
вечерна и самостоятелна 
форма на обучение

Специалности: 
Моден дизайн, Кондтру-

иране и моделиране на об-

лекла от текстил, Производ-
ство на облекла от текстил, 
Фризьорство, Козметика, 
Компютърно проектиране,  
десениране и плетене на 
площни изделия

Получили свидетел-
ства за професионална 
квалификация – 159 уче-
ници  дневна, вечерна и 
самостоятелна форма на 
обучение

Професия:

Дизайнер-изпълнител, 
Оператор в производството 
на облекло, Моделиер-тех-
нолог на облекло,  Оператор 
в текстилното производство, 
Десенатор на текстил, Фри-
зьор, Козметик

Член 1: Цели на конкурса
Да се представят реа-

лизираните идеи на деца в 
училищна възраст 1-8 клас 

за модерно и удобно облекло, грим и 
младежка прическа за сезон пролет-
лято 2012.

Член 2: Тема на конкурса.
Темата на конкурса е: „Тийн мо-

да – Пролет-Лято 2012“
Член 3: Условия на участие
1. За рисунка на модел на облекло
Всяка рисунка следва да бъде ори-

гинална авторска творба, представена 
на хартия.

Форматът е свободен .
Техниката е свободна: акварел, флу-

мастер, молив, колаж или др.
Всеки участник може да представи 

максимум 3 рисунки.
Класираните идеи ще се демонстри-

рат като изработени облекла на 11 май 
по време на изложбата.

2. За рисунка на грим 
Всяка рисунка следва да бъде ори-

гинална авторска творба, представена 
на хартия.

Форматът е свободен. 
Техниката е свободна: акварел, флу-

мастер, молив, колаж или др.
Всеки участник може да представи 

максимум 3 рисунки.
Класираните идеи ще се покажат на 

11 май по време на изложбата.
3. За рисунка на прическа
Всяка рисунка следва да бъде ори-

гинална авторска творба, представена 
на хартия.

Форматът е свободен.

Техниката е свободна: акварел, флу-
мастер, молив, колаж или др.

Всеки участник може да представи 
максимум 3 рисунки.

Предложените идеи могат да са по-
казани на рисунка или на кукла.

Класираните ще се покажат на 11 
май на изложбата.

Член 4: Изпращане на творбите 
и реализация на проектите:

Крайният срок на изпращане на ри-
сунките е 1 март 2012 г. (важи пощен-
ското клеймо).

На гърба на всяка рисунка задъл-
жително трябва да бъдат изписани 
четливо:

• имената на детето на кирилица;
• точният му адрес;
• възрастта му;
• координатите на училище и класа;
• адрес за електронна поща, ако 

има такъв.
Кандидатите следва да изпратят 

творбите на следния адрес:
7000 Русе, ул. Велико Търново №21
ПГО „Недка Иван Лазарова“

На вниманието на участниците: 
В периода 1 март-27 април 2012 г. вся-
ка събота от 9.00 до 13.00 часа учители 
специалисти ще дават безплатни кон-
султации за изработване на проектите 
с предоставени материали от гимнази-
ята в специализираните учебни зали 

Във фирмения фризьорски са-
лон бъдещите таланти ще изработват 
своите идеи за прически с помощта на 
нашите млади специалисти и техните 
учители.

Модерният козметичен салон, обо-
рудван с разнообразна техника, ще по-
срещне своите бъдещи специалисти, за 
да реализират успешно идеите си.

Учебните работилници с най-нова-
та си професионална техника ще са на 
разположение на всички, които искат 
да изработят своите проекти със съдей-
ствието на специалисти.

Член 5: Отговорност
Организаторите не носят отговор-

ност в случай на увреждане или загуба 
на рисунките.

Член 6: Резултати от конкурса
Конкурсът ще приключи с уреждане 

на изложба на рисунките и изработени-
те модели в ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Резултатите ще бъдат обявени офи-
циално на 11 май 2012 г. в 15 часа в ПГО 
„Недка Иван Лазарова“.

Член 7: Категории и награди
Определят се две възрастови ка-

тегории:
• Първа категория: oт 7-10 г.
• Втора категория : от 11 до 14 г.;
Ще бъдат връчени награди по ка-

тегории за първите три места, както и 
една специална за иновативност и кре-
ативност за облекло, грим и прическа.

На спечелилите първи три места ще 
се предостави възможност за изработ-
ване на облеклото, грима и прическата 
по рисунка.

Член 8: Други разпоредби
Творби не се връщат. Участниците 

отстъпват всички права и разреша-
ват разпространението им в рамките 
на настоящия конкурс (медии, статии, 
албуми и др.), както и за промоция на 
конкурса през следващите години.

Регламент на Първи конкурс „ Мода за изгряващи звезди 2012“,
посветен на 115 успешни години ПГО „Недка Иван Лазарова“

Абитуриентите от Випуск 2011.
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