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К у л т у р н о  р а з в и т и е  н а  В е л и к о  Т ъ р н о в о  

Историята и бъдещето на 
Клуба на културните дейци 

интервю с Галин Попов 
     Клубът на културните дейци във Велико 
Търново има важна роля в развитието на кул-
турния живот на Велико Търново през втората 
половина на XX век. Къщата, в която се е поме-
щавал, се намира на улица „Велчо Джамджия-
та“ 16. Построена от Хаджи Павли Хаджинико-
лов, тя е културен паметник с регионално зна-
чение. През КДК минават хора като Габриел 
Гарсия Маркес, Йордан Радичков, Дора Габе, 
Любомир Левчев, Антон Дончев, артисти от 
Народния театър и др. Тук е било и последното 
литературно четене на Емилиян Станев.  

     Всичко това продължава до 1993 година, 
когато дейността на Клуба на културните дейци 
приключва. Следват няколко неуспешни ини-
циативи за възстановяване на това историческо 
място. Оттогава насам тази емблематична къща 
остава неизползваема. До ден днешен, когато се 
събират млади и амбициозни хора от „ТАМ“ и 
„Социалната чайна“ в гр. Варна, това е с една 
обща цел - да се възроди една емблематична 

историческа сграда. Нейната функция е да 
подкрепя артисти и да развива културна прог-
рама.  

     „Когато се преместим там, неговото пред-
назначение няма да бъде променено, а ще бъде 
възродено и модернизирано, но не както е било 
през Социализма.“ – споделя инциаторът Галин 
Попов. Тя ще е обществено отворена за всички, 
най-вече за туристите, като това ще е едно 
място, в което ще могат да научат повече за 
историята и традициите на България и Велико 
Търново.  

     Младите активисти решават да се преместят 
в Старата част, защото искат да популяризират 
самия квартал и скритите му забележителности, 
които не са толкова известни. С това, намере-
нието им е да помогнат на хората там да се 
сближат и да си помагат, така че да имат всич-
ки обща цел - развитието на туризма в квартала 
и като цяло развитието на културата на Велико 

Търново.  

     Амбициозните младежи печелят европейска 
субсидия за културното развитие, която е пред-
назначена за изложби, актьори и спектакли. 
Преди това те трябва да имат цялата сграда 
„черно на бяло“, за да могат да започнат да 
търсят финансиране за реновирането на клуба. 
Тъй като те искат да работят с професионални 
млади архитекти, за да остане сградата в ориги-
налния си исторически вид.  

     Първоначално, техният план е да вземат 
цялата сграда в срок за 10 години, но Община 
Велико Търново им отпуска само първия етаж, 
като те могат да започнат да го ползват  през 
месец март. Това е едно от предизвикателствата 
им - не могат да използват пълния капацитет на 
сградата, а другото предизвикателство са стари 
актьори, които са били част от клуба, събиращи 
подписка срещу тях, вместо младото и старото 
общество да се обединят и заедно да си помог-
нат да реновират ККД и да обогатят заедно 
историята му.   

     Но въпреки предизвикателствата желанието, 
амбицията и отдадеността на инициаторите да 
реставрират ККД надделяват. Велико Търново 
има нужда точно от такива дейни хора! 

Автор: Катрин Чавдарова, 
кореспондент за ресор  
Културно  развитие на  
Велико Търново,  
СУ "Емилиян Станев" -  
гр. В. Търново 

Редактор: Мария Кечева, 
ПЕГ "Проф. д-р Асен Зла-
таров"- 
гр. В. Търново 
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Запознайте се с оркестър 
Junior Band 

   Перлата в центъра на короната на най-
голямото училище във Велико Търново, СУ 
“Емилиян Станев“, е оркестърът му, Junior 
Band Bulgaria. Както учениците, така и учи-
телите се гордеят с тях. И имат право, техни-
ят диригент и ръководител, Йордан Цвета-
нов, се грижи за всички техни участия и 
умения, дава им възможност за креативност 
и индивидуалност. Те учат и разработват 
произведения на известни композитори , но 
също и на популярни песни, като “Happy” на 
Pharrell Williams, “Alors on danse” на Stromae, 
“Uptown funk” на Mark Ronson и Bruno Mars, 
“Problem” на Ariana Grande и Iggy Azalea и 
др. В лятото на изминалата 2020 година Jun-
ior Band получиха възможността да свирят 
заедно с Графа парчето му „Ти грееш“, като 
заснеха и клип към нея във Велико Търново. 
След това участваха с него в турнето му “Ти 
грееш“ в 11 града в България. Junior Band са 
обиколили почти цяла България за участия, 
градове като Свищов, Пловдив, Обзор, Со-
фия, Стара Загора, Ловеч, Созопол, Приморс-
ко, Албена и др. Имат участия и в чужбина, а 
именно Казан, Татарстан, Русия, Парма, 
Пиаченца, Леричи, Италия. 

Но какво всъщност се крие зад      
техните инструменти?  

   Не малка част ни споделиха, че най-
голямото вдъхновение идва от не кой да е, а 
техният диригент господин Йордан Цвета-
нов, който им помага в трудните и моменти и 
създава една приятна атмосфера, в която се 
чувстват като едно голямо семейство. 

   Но също черпят своето вдъхновение от 
известни личности като Тромбоун Шорти, 
Чет Бейкър, Сони Стит, Чарли Паркър, Дизи 
Гилеспи, Джон Колтрейн, Мейнард 
Фъргюсън, Артуро Сандовал, дори успяха да 
свирят една сцена със своят идол Lucky chops 
на техен концерт в София. Определят това 
чувство като нереално и незабравимо и дори  
като сбъдната мечта. 

   Но освен вдъхновяващи случки забавните 
въобще не са останали на заден кадър. Раз-
казват, че по времето на гостуването им на 
Фестивал на военните духовни оркестри в гр. 
Казан, Русия, тяхната репетиция била възп-
репятствана. Както било планирано, имали са 
открита репетиция с останалите 18 оркестъ-
ра, но това, което не са били планирали, е 
бил дъждът. След двучасова репетиция с 
навлачени дъждобрани, те били подгизнали 
от обувки до инструменти. Но всеки път 
когато си спомнят тази случка се смеят от 
сърце! 

   Да не забравяме и случайните злополуки, 
като тази в гр. Елена, когато техния саксофо-
нист Димитър се подхлъзва и пада така че 
изкривява своят саксофон. 

   Обаче колкото и да изброяваме, няма да 
променим факта, че всяко нещо което правят 
е с цел забавление и да носят удоволствие на 
хората около тях. 

   Много от членовете на оркестъра са започ-
нали своята „кариера“ от ранните години в 
училище, но има и такива, чиято страст се е 
запалила в късен гимназиален етап. 

   Нещо любопитно е, че те свирят на повече 
от един инструмент. 

Миналогодишно завършилите Ралица Нуцо-
ва  записва  тонрежисура в Нов Български 
Университет, а Гален Николов - поп и джаз 
изкуство в Национална музикална академия 

Попитахме какво мисли и тяхната любима 
публика и отзивите не закъсняха. Като люби-
ма тяхна песен масово отговориха “Stand By 
Me” на Бен Кинг.  

Но какво толкова намират в един обикно-
вен оркестър?  

   Всичко! От вдъхновение до хубаво настро-
ение за танцуване. 

   На тяхното лого са изобразени трима души 
– Анна Пеева, която свири на флейта и пико-
ло, Мишо Тодоров – на тромпет и Гален 
Николов – саксофон. 

   Можем цял ден да ви говорим за бенда на 
СУ “Емилиян Станев“, но за да изпитате 
емоцията предадена от тях трябва да ги чуете 
и видите на живо и няма да съжалите! 

У ч и л и щ а   

Автор:  
Жанет Георгиева, 
кореспондент за  
ресор Училища, 
СУ "Емилиян Станев" 
гр. В. Търново 

Редактор:  
Християна Маринова, 
СУ "Емилиян Станев" 
гр. В. Търново 
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   Много ученици се фокусират 
върху своята училищна дейност, 
защото, както всички знаем , тя е 
доста натоварваща, оставяйки сво-
бодното си време за филми, разход-
ки или видео игри, все разтоварва-
щи неща. Голяма част от тях не 
знаят, какви възможности предлагат 
извънкласните дейност, това разби-
ра се са и тренировките на любим 
спорт или танц и дори частни уро-
ци, които развиват различни уме-
ния, но също така и ни предлагат да 
сме част от една нова общност и да 
развиваме личните си умения. Ис-
кам да посветя тази статия на малко 
по-различни и също толкова инте-
ресни дейности, които някак остават 
на заден план. 

  Всеки от нас може да участва в различни 
клубове, спрямо интересите си, като пример-
но клубът за ООН, който ни учи, колко е 
важно да сме осъзнати по отношение на зао-
бикалящия ни свят и какво представлява ООН 
и нейната важност, чрез симулативни игри и 
дебати.  

   Друг вид извънкласна дейност е добровол-
чеството, за което се оказва, че хората имат 
доста погрешно мнение. Съществува масово-
то възприятие, че то е една голяма измама или 
че е нещо съвсем безинтересно. Аз имах удо-
волствието да разговарям с областния коорди-
натор на БМЧК Велико Търново - Дея Колева 
и да и задам няколко въпроса. Тя ме запозна с 
уникалния свят на един доброволец и искам 
да споделя наученото и с Вас.  

Какво точно представлява БМЧК и с какво 
се занимава? 

  БМЧК е най-голямата доброволческа мла-
дежка неправителствена организация в Бълга-
рия, която се занимава с най- различни дей-
ности, които няма къде на друго място да 
бъдат научени, и които ни учат да бъдем по-
организирани, по-толерантни, по-подготвени 
и най-вече да сме по-добри хора. Тук, както 
можем да научим основите на Първата по-

мощ, която безспорно е умение, от което 
всеки един от нас има нужда, така можем да 
научим и истинските значения на думи като 
“добро”, “помощ”, “подкрепа” и т.н. Освен, че 
помагаме на хората и допринасяме към об-
ществото, ние получаваме и много ценни 
уроци, мотивация, съвети, както и ставаме 
част от едно огромно семейство, защото доб-
роволците са, не само във всяка област, но и в 
целия свят. Бидейки част от организацията, 
човек разбира и какво е общност и какво е 
обща кауза, а нашета е именно доброто. Това, 
което вече 100 години ни държи единни и 
полезни.  

Как решихте да станете част от тази орга-
низация?  

   Аз лично разбрах, че БМЧК съществува на 
много ранна възраст и с нетърпение чаках 
момента, в който ще мога да се включа като 
доброволец. Отговорът на въпроса “защо?” е 
защото исках да помагам и това беше една от 
малкото опции за едно 14 годишно момиче да 
бъде полезно. В първия момент, в който вля-
зох в залата и видях всички доброволци, кои-
то имаха същото желание като мен, се усетих 
все едно съм вкъщи. Тогава всъщност разб-
рах, че съм на правилното място и вече почти 
4 години чувството не се променя. 

 Какво представлява позицията на облас-

тен координатор и какви са съ-
пътстващите длъжности? 

  Преди 2 години бях предложена за 
областен координатор и чрез избо-
ри бях избрана, което е едно от най-
страхотните ми преживявания тук. 
Работата на координатора на всеки 
клуб е много отговорна и реално 
наистина е да координира работата 
на доброволците, да бъде винаги на 
линия, да знае какво се случва във 
всеки един момент и да може да 
реагира, също, разбира се, да под-
тиква доброволците към работа, 
защото има моменти, в които всеки 
губи мотивация и тогава той трябва 
да я върне, за да продължи работа-
та. Най-важната част от задължени-

ята на областния координатор е да бъде свърз-
ващо звено между дейността на клубовете в 
областта и националното ръководство. Предс-
тавя работата за всеки период от време, прие-
ма критики и похвали и ги предава в двете 
посоки. 

 Кое от нещата, които правите Ви вдъхно-
вява и ,така да кажа ,зарежда с позитивна 

енергия най-много?  

   Всяка една от дейностите, с които се зани-
маваме ме зарежда с позитивна енергия, но 
най-много, това са социалните ни акции и 
моментите, в които работим с деца. Няма как 
с думи да опиша какво е чувството, когато в 
реална среда, в една институция, човек с нещо 
мъничко, пакет храна, или един прекаран 
заедно час, успява да оправи дори за малко 
деня на един страдащ човек. Усмивката, която 
получаваме в замяна на старанията ни и рабо-
тата ни е наистина, по- удовлетворяваща от 
каквото и да е парично възнаграждение. Това 
е нещо, което трябва да се преживее. А деца-
та, те са толкова позитивни, любопитни и 
умни. Задават въпроси, изявяват желание да 
могат да правят нещата, които правим ние, 
включват се всеки път в планираните занима-
ния и взаимно се мотивираме и вдъхновяваме. 

 А имате ли любима акция?  
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   Всяка акция е специална сама по себе си и нико-
га не се повтаря това, което правим, така че няма 
как само една да ми е любима. Но, може би най-
приятните за организиране и провеждане акции са 
тези, посветени на 1-ви Юни или 22-ри Март, 
когато обръщаме внимание на децата, правим 
празник с пиняти и лакомства, музика, различни 
игри, търсене на съкровища в парковете и е наис-
тина много забавно и за тях, и за нас.  

Какви очаквания имате към                   добро-
волците?  

   На първо място това е желанието. Никой не се 
ражда научен, никой не е длъжен да знае всичко и 
да е безгрешен, но ако има желание, се учи много 
бързо и по този начин успява да се включи актив-
но, научава идеите на акциите и на самата органи-
зация, води се по принципите и много скоро успя-
ва да даде нови идеи и заедно да ги осъществим, 
много повече се мотивира и продължава да са 
активен, което е едно от най-важните неща.  

Каква е обстановката по време не сбирките, 
които провеждате?  

   Сбирките са нещо, което в момента много ми 
липсва. Преди да бъдем спрени от пандемията се 
събирахме в залата ни, всеки даваше идеи, раз-
махвахме едни маркери, чертахме идеи и планове 
и после ги осъществявахме заедно, докато наисти-
на много се забавлявахме. Сега, нещата са доста 
по- ограничени, няма как да проведем присъстве-
на сбирка и да реализираме всичко, но вярвам, че 
нещата много скоро ще се нормализират и пак ще 
се вихрим в залата. 

 Как виждате бъдещето на организацията?  

   Организацията съществува вече 100 години и 
ще продължи да съществува в този си вид. Може 
би ще почнем да инвестираме повече в онлайн 
кампании, което сега видяхме, че е единственият 
вариант да работим, но доброволци винаги ще 
има, защото винаги ще има добри хора, които 
имат желание да помагат, учат и творят.  

Какво послание бихте предали на другите  
млади хора по света?  

   Бъдете добри! Към себе си и към околните, 
помагайте винаги когато имате възможност, дори 
да е с нещо мъничко, без значение част ли сте от 
организация или не, защото доброто се връща и е 
навсякъде около нас.  

Благодаря Ви много за отделеното време и 
нещата, на които ни научи! 

   Вие прочетохте думите на една тийнейджърка, 
която вярва, че светът може да се промени към по

-добро стига да има 
желание. В думите ѝ 
си личи колко е 
отдадена на добро-
волчеството и колко 
обича това, което 
прави. Надявам се 
това да е обогатило 
знанията на всички 
ни и ни е подтикна-
ло да се замислим за 
това, колко много 
може да постигне 
един човек пълен с 
желание и с идеи. 
Ако Дея е успяла да 
грабне Вашия инте-
рес и искате да раз-
берете повече за 
дейностите на тази 
младежка организа-
ция или да станете 
част от нея, може да 
посетите страницата 
им във Facebook- 
БМЧК - Велико Търново или тази в Instagram - 
brcy.velikotarnovo, където можете да се свържете с 
доброволците и да разгледате организираните от 
тях акции и събития. 

И з в ъ н к л а с н и  д е й н о с т и   
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Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява с финансова подкрепа на 
Фонд “Активни граждани” предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на 
финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна 
демокрация” е подобряване демократичната култура и гражданска осведоменост. Донорът 
не носи отговорност за изразеното авторско мнение. 


