
     Казват, че Коледа е 

празникът на чудесата, но 

не защото се сбъдват 

всички наши желания, а 

защото сме заедно с 

любимите cи хора, защото 

сме сплотени и добри. 

Семейства, разпръснати 

по всички краища на 

света, се събират заедно, 

за да отпразнуват 

раждането на Младенеца 

– една стара 

традиция. На 

Коледа няма 

място за омраза 

и караници. 

Някак си на този 

ден всички сме 

изпълнени с 

любов и доброта. 

Щастливи сме, 

че любимите ни 

хора са до нас и 

усещаме 

топлината на 

домашния огън.  

 Създадени сме, за 

да си помагаме, за да сме 

единни и точно Коледа ни 

напомня това. Това е 

щастието – 

специалните ни хора 

да бъдат до нас и да 

почувстваме отново 

тези, които са ни 

липсвали! Трябва да 

сме благодарни, че ни 

обичат.  

      Изкривена е 

представата, че ни 

трябват сняг и пари, за 

да имаме коледно 

настроение. То дреме 

вътре в нас. Ще го 

събудим с усмивка. 

Всяка Коледа си 

припомняйте, че 

вашето семейство, че 

любимият ви човек ще 

е винаги до вас, ако и 

вашето сърце е 

отдадено на него. Ще 

бъдем глупаци, ако 

пропилеем тези 

моменти просто така.  

     Бъдете 

милосърдни, 

мечтайте, 

радвайте се 

на деня. 

Hамеретe 

пътя към 

щастието на 

Коледа! Това 

ще е вашето 

чудо.  

   

 Повярвайте 

ми!  

 

Марияна Накова 

 

Коледен афиш: 

 20 декември 
—Коледна пиеса 
по мотиви от 
Чарлз Дикенс. 
12:30 и 18:30 
часа в 
театралния 

салон; 

 21, 22, 23 
декември—
Коледен базар, 

театрален салон. 

 

 Коледа е след 

броени дни и вместо 

да подремваме в 

часовете, сме се 

отдали на блажени 

планове за ваканцията 

и подаръците. Като 

казахме ваканция,  

редно е да обърнем 

малко внимание и на 

тази толкова актуална 

тема. Не  бива да 

пропускаме и 

подаръците. Ако все 

още не сте се 

свързали с Дядо 

Коледа, ние ще ви 

помогнем да 

разберете какъв 

армаган ще ви донесе. 

Въобще, 

следващите 

няколко страници 

целят само и 

единствено да ви 

развеселят и да ви 

разсеят от 

всичките класни и 

контролни.           

 Вижте сами! 

В този брой четете: 

Потъването на Атлантида 2 

За нуждата от почивка 2 

Странна класация на песни 2 

Специално интервю за 

феста 

3 

Помним ли коледният 

базар? 

4 

Хороскоп 5 

Тест  - какъв подарък ще 

получиш? 

6 
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There are also several tools you can use 

to draw shapes and symbols. 

Once you have chosen an image, place 

it close to the article. Be sure to place 

the caption of the image near the image. 

This story can fit 75-125 words. 

Selecting pictures or graphics is an im-

portant part of adding content to your 

newsletter. 

Think about your article and ask yourself 

if the picture supports or enhances the 

message you’re trying to convey. Avoid 

selecting images that appear to be out 

of context. 

Microsoft Publisher includes thousands 

of clip art images from which you can 

choose and import into your newsletter. 
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Inside Story Headline 

изгарям от 

желание да 

уча, да 

влагам 

творчество, 

да мисля. Но 

за мое 

огромно 

съжаление 

нямам тази 

възможност. 

Как да 

осмисля 

онова, което 

ми е предадено за 5 дена (без 

празниците)?                  

    Кога да вложа творчество? Може би 

в осмия час това най-много ми се 

отдава, а в деветия съм на върха на 

способностите си. Не мисля, че съм 

глупава или ограничена, аз съм 

нормален човек, като всички вас, но 

честно да ви кажа не ми стига време 

да си науча по всичко. Тук може би ще 

си помислите ‗‘За какво му е на човек 

да учи по всичко?‘‘.  

                (продължава на страница 4) 

     

―Аз съм българче 

обичам наш‘те планини 

зелени,/ българин да се 

наричам май първа 

радост е за мене…‖ 

Знаете ли, въпреки 

всички негативни 

мнения, които чух, аз 

вярвам, че имам право 

на по-голяма ваканция. 

Не е защото не ми се 

учи – напротив, аз 
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коледните песни са наистина нещо 

толкова гадно? Защо трябва да ги 

погребваме? Защо не забранят 

двайсетината парчета, които се въртят 

цяло лято? Не можаха ли да измислят 

нещо по-тъпо? Това пък се питат друга 

голяма група хора в Интернет. 

    Засега в класацията шокиращо 

първенство има Last Christmas на 

Wham!, следвана от коледния хит на 

изпълнителката на „английския кавър‖ 

на Кен Лий – All  I Want for Christmas.  

     Не ви ли 

писна всяка 

година да 

слушате едни и същи песни по Коледа? 

Това пита специален сайт, който има 

за цел да определи най-гадната 

коледна песен и да я погребе за 

винаги. На http://nohohoho.org/, който 

набира популярност и във Фейсбук, е 

публикувано видео, в което известни 

български личности ни призовават да 

се включим в анкетата. Дали обаче 

 

 

 

   Атлантида потъна! 

Отиде си най-

посещаваният 

сайт на 

училището. 

   Хубаво е да се 

запитаме какво харесвахме в този 

сайт. Актуалните новини? Видеото от 

важни събития? Може би. Но според 

мен там имаше нещо много по-ценно. 

Още когато сайтът беше хостнат (да ме 

извинят учителите по БЕЛ, не се сетих 

за български вариант) на free.bg, най-

отгоре на форума му пишеше „Агората 

на Езиковата‖. И това наистина беше 

единственото виртуално място в новия 

свят на Интернет, където ние от 

Езиковата бяхме във връзка всеки ден 

след училище и всеки уикенд, когато 

сме вкъщи. 

Обсъждахме 

проблеми, но не 

забравяхме и да 

се забавляваме. 

Там можеше зад псевдоним да си 

излееш душата.  

     Ех, агората потъна заедно с целия 

остров, но пък сега си имаме Фейсбук! 

Там има няколко различни групи на 

нашата гимназия – Езикова гимназия 

(ГЧЕ) „Екзарх Йосиф I‖ град Ловеч, 

ezikovata v lovech, Фейсбук домът на ЕГ 

Ловеч. Всяка предлага нещо различно, 

но никъде го няма Форумът, макар и 

социалната мрежа да предлага тази 

опция.  

  Може би училището може и без 

Атлантида. Може би можем и без най-

актуалните новини и анализи. Но дали 

можем без агората?  

Нека все пак да благодарим най-вече 

на Георги Чулев и господин Иво 

Райнов, че 5 години не спряха да ни 

заливат с най-актуалната информация 

и да поддържат свободно интернет 

кътче на Езиковата! 

 

 Иван 

Евтимов 

 

http://nohohoho.org/
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“От нас зависи дали 
приемаме фестивала 
като даденост или 
правим така, че той да ни 

обедниява.” 

“Ще има изпълнение на 

привържениците на поп-

фолка. “ 

“Не намирам смисъл и в 
нетърпимостта към 
който и да е стил 

музика.” 

1. Здравей. Представи се – за 

тези, които не те познават. 

Ехоo! :)) Казвам се Станислава, 

от 11 „д‖ клас съм и участвам в 

организацията на тазгодишния 

фестивал. 

 

2. Можеш ли да ни разкажеш 

нещо за Фест‘11? Много хора сигурно 

се питат кога ще се провежда, 

намерихте ли пари, кой ще озвучава? 

С удоволствие. Тази година поради 

извънредни обстоятелства Фестът ще 

се проведе по-рано от обикновеното 

време. Насрочените дати са за 

началото на февруари, надяваме се, 

че ще успеем дотогава. Не е лесно да 

се търсят спонсори по време на 

криза, но съучениците ми, 

отговарящи за финансите, са 

сериозни и упорити и се справят 

добре. Музикалното озвучаване и тази 

година е поверено на Пламен, който е 

част от фестивала от самото му 

създаване. 

 

3. Добре – да поговорим малко 

за миналото. Кой фест от тези, които 

си гледала, ти е харесал най-много? 

Мислиш ли, че фестът вече е просто 

една традиция, която я има само ей 

така и не може да напълни театралния 

салон? 

Фестивалът, който ме е впечатлил най-

много е първият, на който съм 

присъствала, когато бях осми клас.  

Не знам дали това се дължи на факта, 

че съм била „заек‖ и почти всички за 

мен са били непознати, но спомените, 

които са останали в съзнанието ми, са 

за едни наистина задружни хора, 

които се забавляваха страшно много. 

Запомнила съм не точно фестивала в 

детайли, а емоцията и отношението 

на учениците и въпроса, който тогава 

си задавах дали и ние ще бъдем 

такива след няколко години.  Е, може 

би не сме същите като тях, но вярвам, 

че не сме толкова по-различни, за да 

се превърне фестивалът просто в една 

традиция. Все пак той е наш и от нас 

зависи дали го приемаме като 

задължение и даденост, или като 

забавление и начин да бъдем по-

единни. Колкото въпроса за 

присъствието, не мисля, че някога 

салонът ще остане полупразен. 

 

4. С какво ново ще се отличава 

Фест‘11 от другите? 

Имаме идея да разчупим тематично 

вечерите, като се надяваме, че би се 

приело добре от публиката. Трудно е 

да направиш нещо различно и в 

същото време да останеш верен на 

традициите.  Няма да издавам 

повече, защото все пак трябва да има 

и малко изненада. 

 

5. Ще гледаме ли видео от Феста?  

Все още не мога да кажа със 

сигурност, но би било хубаво. Такива 

моменти си заслужават да бъдат 

записани. 

 

6. Какво ще правите с алкохола и 

цигарите? Дали ще ги има същите или 

подобни събития като тези от 

миналата година? 

Алкохолът и цигарите са си 

всекидневен проблем. Ще се 

постараем отговорниците за реда по 

време на фестивала да не допускат 

лица в нетрезво състояние и се 

надявам, че няма да има инциденти. 

Всеки е отговорен за постъпките си, 

но нека фестивалът не се помни с 

пиянски изяви. 

 

7. Накрая – спорен въпрос. Да 

чакаме ли чалга на феста? Защо? 

Да, това е наистина един от най-

спорните въпроси. Всъщност ще има 

изпълнение и за привържениците на 

попфолка, като то ще бъде 

представено по цивилизован и 

забавен начин, и в никакъв случай 

няма да граничи с простотията, с 

която най-често се асоциира чалгата. 

(продължава на следващата         

страница) 



(продължение от страница 3) 

 

8. Не смяташ ли, че чалгата е една 

музика, която не може да обедини 

хората в общност и затова не трябва 

да я има на феста? 

 Аз не разбирам защо на този въпрос 

се придава толкова голямо значение.  

Всеки човек има право на избор и 

никой не може да го съди за това. Не 

намирам смисъл и в нетърпимостта 

към който и да е стил музика. Не 

говорим за култура, а за музика. Не 

беше ли именно тя, която ни 

обединява, независимо от различията 

ни? 

               Интервюто взе Иван Евтимов 
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изоставените деца в 

нашия град и хуманитарния 

фонд в училище. След края на 

инициативата беше събрана 

немалка сума, която беше 

разпределена  между две 

защитени жилища в Ловеч под 

формата на играчки и училищни 

пособия, а малка част беше 

внесена в хуманитарния фонд.  

   Тази година организаторите 

взеха решението да помогнат 

на собственото си 

училище, като разделят 

приходите и направят дарения 

за различни училищни 

инициативи. Както всички 

знаем, сред нашите приятели 

има и такива, които ежедневно 

се сблъскват с  финансови 

затруднения. Това не е срамно 

или унизително – напротив, 

унизително е, ако ние се 

правим, че не забелязваме.  

     В навечерието на Коледа  

базарът отново е факт и има 

една единствена цел – да 

насърчава благотворителността 

и взаимната подкрепа. Ако 

искате да подарите учебник на 

нуждаещ се ваш съученик, ако 

искате да виждате 

благодарствени усмивки и 

искрящи погледи, тогава купете 

си картичка и сладкиш – 

промяната зависи от вас! 

                            Елена Йочева 

      Обикновено като дойдат 

празници, много често започва 

да се шуми около 

благотворителността и добрите 

дела. Всъщност, празниците са 

си един чудесен повод да 

надигнем глава от претрупания 

си график и да се огледаме 

наоколо.Например можем да 

се фокусираме върху 

коледния базар, който за 

втора поредна година се 

случва в училище.  

    Според организаторите 

идеята за него е възникнала 

случайно и спонтанно,което е 

напълно достатъчно да има 

успех. Миналата година 

бяхме свидетели на 

главозамайващи сладкиши и 

изкушения, които ни връщаха 

отново и отново пред 

учителската (където беше 

разположен базарът).  

    Като всяко добро дело, и 

базарът си имаше цел – 

Брой 5 , година  V 

  

(продължение от страница 2) 

         Е, да, ама нали това се изисква от нас, да сме блестящи, да знаем много, 

да оглавяваме класациите за грамотност. Може би ще ни дадете пример с 

чужбина – „Ама нали там децата учат по повече време!‘‘. А вие виждали ли сте 

какво учат и колко са натоварени? Подложени ли са на такъв стрес като нас? 

Хм, не мисля! 

         Когато някой има изисквания към нас, то този някой трябва да ни осигури 

нормални условия на труд, а именно – почивка, добре написани и разбираеми 

учебници и модернизиране на учебния процес. 

Може да сме ученици, но също имаме право на мнение, а всяко мнение трябва 

да бъде поощрявано, не отричано. 

         Ехо, ние мислим и искаме да кажем нещо на света, чувате ли ни? 

                                                                                                                 Елена Йочева 
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ОВЕН (21 март - 20 април) 

Предпразничната суетня може да всее разногласия в  

отношенията ти с ближните, затова се старай да избягваш 

споровете. Задлъжнял си и това ще ти създава малко 

проблеми. Настроението ти , обаче, се повишава 

значително, когато намалиш светлината и седнеш около 

празничната трапеза. Влизаш в стихията си и отново 

омайваш приятелите си с чар, остроумие и 

словоохотливост.  

 

ТЕЛЕЦ (21 април - 21 май) 

Отдай се на почивка и подготовка за празничната вечер. 

Настроението ти е приповдигнато и завладява напълно. 

През новата година  започни живота си на чиста страница. 

Проявявай търпение и разум и скоро ще забележиш как 

животът  ти се обагря в нови цветове. Вярвай в себе си! 

 

БЛИЗНАЦИ (21 май - 21 юни) 

Отдай се на пълна почивка! Остави домашните за 

следващите дни, когато ти се 

учи!  Създай романтична 

атмосфера около себе си и се 

наслаждавай на 

живота.Перфектно време за 

нови запознанства. Не 

прекалявай с алкохола!  

 

РАК (22 юни - 22 юли) 

Настроението, енергичността и 

оптимизма, които излъчваш, 

привличат погледите на 

противоположния пол. 

Възможна е среща с човек, 

който дълбоко да навлезе в 

твоя живот. Избягвай  

споровете и не се опитвай да 

правиш драстични проблеми — съдбата не е с теб! 

 

ЛЪВ (21 юли - 20 август) 

 Трудно ти е да  се концентрираш, затова се отдай на 

удоволствия.Началото на Новата година ще ти се стори 

доста трудно. Ще  се наложи бързо да се адаптираш към 

различни сложни ситуации. Вероятно ще се случат 

сериозни промени в живота ти. Преходът е възможно да е 

рязък и болезнен, затова трябва да се заредиш с търпение 

и да останеш спокоен. 

 

ДЕВА (23 август - 22 септември) 

Настроението ти е приповдигнато и нищо не може да  го 

помрачи. Ти си в центъра на всяка компания. Решенията , 

които взимаш днес,ще се увенчаят с бърза развръзка. 

Определено имаш шанс – използвай го! 

 

ВЕЗНИ (23 септември - 23 октомври) 

Ще успяваш с лекота да завършваш започнатите дела - 

положението на планетите ще благоприятства това. 

Новогодишната нощ обещава да се спокойна и весела. 

Усещаш комфорт, удовлетвореност, вяра в собствените  си 

сили. Започва най-напрегнатият месец за Везните от 

предстоящата година. През тази година Везните ще са 

изправени пред сериозни препятствия и ще им се наложи 

да полагат повече усилия от обикновено.  

 

СКОРПИОН (24 октомври - 22 ноември) 

Жените Скорпион ще блеснат със своя чар, обаяние и 

талант,мъжете — не съвсем! Възможно е да се чувстваш 

разсеян и неуверен в себе си, което да стане причина за 

конфликт с околните. Днес не прави планове за 

бъдещето(никакви купони). Във втората половина на деня 

са възможни интересни запознанства с противоположния 

пол.  

 

СТРЕЛЕЦ (23 ноември - 21 декември) 

Чувстваш се прекрасно. Може да се 

притесниш за финансовата си стабилност. 

Май е време и да се позамислиш за здравето 

си — грози те опасност от лумбаго! Обръщай 

повече внимание на спокойното ежедневие и 

балансирания начин на живот.  

 

КОЗИРОГ (21 декември - 20 януари) 

Представителите на противоположния пол 

постоянно обръщат поглед след теб. Весели се 

на воля, предстоят ви важни запознанства. 

Нетактичността може да ти попречи да 

достигнеш желаните резултати и в работата. 

Опитай да си по-въздържан – това е 

единствения начин да избегнеш 

неприятностите.  

 

ВОДОЛЕЙ (21 януари - 18 февруари) 

Първият ден от Новата година може да донесе на Водолея 

необяснима тревога, усещане за раздвоение, измами, 

нужда от равносметка. Звездите те предупреждават, че 

прекалената чувствителност и доверчивост могат да станат 

причина за много страдания през тази година. Постарай се 

да намериш опорна точка, не се поддавай на натиска на 

околните.  

 

РИБИ (19 февруари - 20 март)  

Тази година ще ти поднесе много нови възможности. 

Разчитай на интуицията си и тя ще ти помогне да намерите 

правилната посока за живота ви. Най-важното е навреме 

да си кажеш „стоп― и да се освободиш от прекалените 

емоции,защото звездите са настроени против теб. 

 



Указание: Отговори на 

въпросите, сметни точките си по таблицата 

отдолу и виж какъв подарък ще получиш. 

1. За какво похарчи стипендията? 

А. купих коледни подаръци 

Б. почерпихме се с тайфата предколедно 

В. тази година стипендията ме пропусна 

 

2. Колко пъти ползва пищови досега? 

А. николко (втори опит?) 

Б. около петнайсетина 

В. два-три максимум 

 

3. Хранил ли си поне веднъж животинския свят 

в Езиковата? 

А. най-редовно им дарявам по нещо 

Б. имам желание,но при мен храната е 

дефицит 

В. не,няма и да го направя 

4. Вярваш ли в добрия старец? 

А. разбира се, даже си имам и любим елен 

Б. не,естествено... 

В. вярвам,докато ми донесе подаръка 

 

5. Най-общо и в резюме — какви са ти 

провиненията през изминалата година? 

А. прекомерна употреба на спиртни напитки 

Б. изненадваща и плашеща цифра 

незадоволителни оценки 

В. изневерих на гаджето 

 

6. Каква е последната ти оценка? 

А. четири 

Б. шест 

В. пет 

Г. Три 

Д. две 
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Ако имаш от 1 до 7 точки, 

си бил голям гадняр. Коравосърдечен и непослушен през цялата година, 

единственото, което заслужаваш, са въглени в чорапа. Все още имаш 

възможност за прошка, за да започнеш на чисто новата година, но се 

съмняваме да се възползваш от нея (не важи, ако си изневерил на гаджето).За 

теб възможните подаръци са: неограничен достъп до поправителните или досие 

в районното! 

Ако имаш от 7 до 12 точки, 

Значи не си чак толкова зле. Не си бил от най-послушните деца и затова най-

вероятно си я закъсал с оценките. За сметка на това обаче имаш добро сърце 

само дето ти липсва мотивация. Не се тревожи, и за теб ще има подарък – 

стимул за повече учене. Ето и няколко варианта: енциклопедия, абонамент за 

списание ‗‘Висша математика – задачи за напреднали‘‘ или пък ваучер за 

професионален курс по ядрена физика. 

Ако имаш от 15 до 20 точки, 

Или си натегач, или си бил много послушен. Добрият старец те наблюдава и е 

напълно наясно с желанията ти. Не се тревожи, ще получиш това, което си си 

пожелал. Ако все пак не си избрал, ето и няколко варианта според личния вкус: 

автомобил, бързовар, чайник, микровълнова печка, карта с намаление 10% в 

Lidl. 



ЕГ Прес Коледа 2010 

В навечерието на Коледа мъж се 

клатушка по улицата, носейки 

елхичка. Една възрастна дама го 

вижда и с изумление казва:  

- Как не ви е срам по Коледа да се 

напивате, а да не стоите при 

семейството си?  

- И на мен ми се иска да се 

прибера,честно,но не знам как да 

се измъкна от тази гора? 

 

 

На Коледа момиченце пита майка 

си.  

- Мамо, това палто татко ли ти го 

купи?  

- Ъ... татко ти, ако се надявах на 

татко ти, тебе нямаше да те има - 

отговорила майката. 

 

Дядо Коледа си взема час при 

психиатъра и угрижен се оплаква:  

- Помогнете, докторе! Губя вяра в 

себе си... 

 

Трима приятели обсъждат кой 

какво е подарил на гаджето си за 

Коледа. 

Първият:  

- Представете си, обикаляме с 

гаджето по магазините, тя видя 

едни секси бикини... Струваха ми 

50 лева...  

Вторият:  

- А аз отивам с жената в някакъв 

магазин, а тя като хареса едни 

прашки с диаманти по тях... 

Струваха ми неколкостотин 

долара...  

Третият:  

- А моята пък видя едни гащи, 

съвсем обикновени, нищо 

особено... Струваха ми 100 хиляди 

и развод...  

Първият и вторият:  

- А в кой магазин ги намери?  

Третият:  

- В какъв магазин, бе.... под леглото 

ги намери... 

 

 

Драги Дядо Мраз! 

Само едно нещо искам за Коледа 

– списъка ти с момичета, които са 

били лоши тази година... 

 

Седят двама джентълмени и си 

говорят: 

- Наближава Нова година... Това е 

хубаво! 

Вторият: 

- Е, и какво. Сексът е по-хубав. 

- Да, но Нова година е по-често. 

срещу това, че са ощетени 

правата му, защо и ние, които 

сме бъдещето на тази държава, 

да не можем да 

надигнем глас, 

за да покажем, 

че вече не сме 

малки и се 

интересуваме 

от случващото 

се.  

      Това, което 

желаем е внимание, Е.дайте ни 

го тогава. Покажете ни, че има 

     На пръв поглед това, заради 

коетo се бунтуваме, е късата 

зимна ваканция – малко време 

за почивка и подготовка за 

контролните работи след 

ваканцията. Въпросът е дали 

това е реалната причина.  

    Може би ние,младите, се 

стремим към малко повече 

внимание. Това, което 

демонстрираме е, че ние не 

сме безпристрастни към 

случващото се. Щом всеки в 

България може да протестира 

смисъл да се вълнуваме от 

държавата си, че си струва да 

се обединим, за да разберем, 

че ние, младите, сме голяма 

сила и заедно можем  да 

постигнем много, започвайки от 

протест за удължаване на 

Коледната ваканция. 

 

Авторът не пожела името му да 

бъде споменато 
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ГЧЕ “Екзарх Йосиф I” Ловеч 

работодател оцени академичните 

им напъни, ги назначава със 

заплати на чистачки заради 

липсата на практически опит. 

     Защо се получава така, след 

като всички от малки ходим на 

уроци, стремим се уж все към 

елитни гимназии и университети. 

Отговорът е прост, 

образователната система за 

последните 20 години беше 

изпразнена от съдържание и е, 

меко казано, куха. На бъдещите 

инженери, които трябва да са в 

час с най-новите технологии, им 

преподават още по учебници от 

1962 година. Журналистите от 

Софийския университет „Св. 

Климент Охридски― се обучават от 

хора, преобладаващата част от 

които не са помирисвали 

редакция. 

       Ако днес Оксфорд създава 

мениджъри от най-висок клас, 

които веднага се назначават, без 

да ги питат имат ли опит, защото 

 Човек като пие 5 години, 

става алкохолик. Студентът пие 5 

години и става магистър. С тази 

мъдрост осъмна вчера „Фейсбук― 

статусът на мой приятел и любим 

съученик, завършил 

образованието си с отличие и с 

повече алкохолни миграции между 

Свищов и родния Плевен, 

отколкото прочетени учебници. 

          Случаят не е изолиран. Вчера 

имаше три вида студенти. 

Ежедневието на едните минава в 

спане, пиене и щракане на пръсти 

в такт с ориенталските ритми. 

Втората група - работят, чат-пат 

ходят на някоя лекция и се 

запознават с преподавателите 

основно по изпити. Третата е на 

младежите, посветили се изцяло на 

академичната среда. Трагедията 

на последните е, че след 

завършването си осъзнават, че 4 

години са ги учили, за да станат 

експерти по специалността 

„безработен‖. Ако случайно някой 

името на университета е гаранция 

за качество, то Алма матер 

създава безработни. Днес от 

възрожденския култ към 

образованието не е останало 

нищо.  За 20 г. в Студентския град 

се строиха само дискотеки, кръчми 

и нито една библиотека. Днес 

студенти в истинския смисъл на 

думата почти не останаха. 

Вероятно тази застрашена група 

ще си легне рано, защото на 

собствения си празник е работила 

от 7 сутринта и е била на лекции 

после. 

   На останалите - честит осми 

декември, пияници. 

           Йордан Йочев, випуск  2005 

 

 

 
По броя работиха: 

 
 

Елена Йочева—редактор съдържание 
Иван Евтимов—техническа обработка 
Траян Монев—техническа обработка 

Галя Иванова—редактор 
 

Посетете Фейсбук 

дома на Езиковата! 

Траян Иван Елена 

 


