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Ярък израз на признателност към учителския труд

По инициатива на ЮНЕ-
СКО от 1994 г. Междуна-
родният ден на учителя се 
чества на 5 октомври. Към 
настоящия момент тази 
дата се приема от над 100 
държави. В България с ре-
шение на правителството 
датата е приета през 2006 
г. Пети октомври е ден на 
дълбок поклон пред учи-
телския труд.
Учителската професия е 
не само високо отговор-
на, но тя трябва да носи 
и заряда на призванието. 
Резултата от работата на 
учителя се открива в бъ-
дещето – чрез реализа-
цията на неговите възпи-
таниците. Спомените за 
учителите, които са моде-
лирали бъдещите творци, 
са онова духовно наслед-
ство, което запазва стой-
ността си през годините.
Ярък израз на призна-

телност към учителския 
труд е книгата на Недялко 
Илиев – „Летописни стра-
ници“. Тази книга (дарена 
в редица регионални и 
общински библиотеки) с 
внушителни размери (544 
страници, формат 170/240 
мм, 731 снимки от които 
703 се публикуват за пър-
ви път), разкрива дългата 
и богата история на Тех-
никум по индустриална 
химия „Дмитрий Ивано-
вич Менделеев“, гр. Варна. 
За инж. Недялко Илиев 
желанието да остави пис-
мена следа за тази ковач-
ница на химически кадри 
и за професионалния и 
творчески път на учители 
и ученици е било по-сил-
но от трудностите и пре-
дизвикателствата, пред 
които се изправя по съби-
рането и преглеждането 
на документи, спомени от 
възпитаници, обобщава-
нето на огромния сним-
ков и текстови материал 
за първите 50 години (от 
1949 до 1999) на учебното 
заведение.
В предговора на книгата 
акад. Марин Кадиев пише:
....... В този отрязък от вре-
ме точно и вярно е показа-
на една ярка пъстрота на 
училищния живот в цяло-
то му многообразие, жиз-
неност и целеустременост 
на учители и ученици към 
знание и професионал-
на реализация в областта 
на химията. Българското 

училище е нарисувано 
живо и образно като учеб-
но-възпитателен процес, 
като взаимоотношения 
учител – ученик, като со-
циални преобразования и 
иновации, като интензив-
но преодоляване на стари 
учебни канони и догми и 
как химическите знания 
се превръщат в професио-
нални привички, навици 
и умения в практическа 
насоченост в областта на 
голямата химия и хра-
нителните технологии. В 
този техникум се започва 
от нулата, за да се достиг-
нат върхови постижения в 
учебното дело. Посочени 
са многобройни ситуации 
от педагогическата прак-
тика, които липсват в ди-
дактиката и теорията на 
възпитанието, разказани 
са неповторими случки и 
преживявания, които са 
свързани не само с обуче-
нието по химия, но и по 
всички училищни дисци-
плини и са оценени пре-
цизно от психологическа 
гледна точка като стой-
ност и значимост.
Ето една кратка извадка от 
спомени на възпитаничка 
на техникума (стр. 235):
За мен беше чудодейна 
тази комбинация от една 
„наука на чудесата“, един 
добър учителски колектив 
(аз съм учила в периода 
1965-1969 г.) и един град 
край морето. Тази амал-
гама беше прекрасна сре-

да за израстване, която се 
превърна в трамплин в 
живота ми. Наред с учеб-
ните занятия се провеж-
даха и извънкласни фор-
ми на работа – кръжоци, 
танцов състав за народни 
танци, певчески хор на 
три гласа, ръководен от 
учителя по музика г-н 
Мицев, който ръководе-
ше и духовия оркестър на 
техникума. Целият учи-
телски състав беше много 
добре подготвен и с висо-
ко чувство за отговорност.
(М.Д.) 
През 2003 година учеб-
ното заведение Техникум 
по индустриална химия 
бе преструктурирано в 
Професионална гимназия 
по химични и хранител-
но-вкусови технологии 
– ПГХХВТ „Д. И. Мен-
делеев“. Това е единстве-
ното учебно заведение в 
Североизточна България, 
което подготвя високо 
квалифицирани кадри 
за химическата промиш-
леност на ръководни и 
изпълнителни позиции. 
Много ученици от Южна 
Добруджа са завършили 
средното си образование 
в този техникум. Висо-
кото качество на учител-
ския труд и целия учеб-
но-възпитателния процес 
в учебното заведение е 
фундамент за добрата 
реализация на неговите 
възпитаници. Те работят 
като учители по химия, 

лаборанти, апаратчици, 
инженер-химици, научни 
работници, но има и опер-
ни певци, артисти, худож-
ници, музиканти, писате-
ли, морски капитани и др.
Книгата „Летописни стра-
ници“ ще съхрани зави-
наги историята за пър-
вите 50 години на ТИХ 
„Д.И.Менделев“ и плеада-
та вдъхновени учители, 
които подготвиха така 
необходимите кадри за 
комплекса от Девненските 
заводи в долината на Голя-
мата химия.
Кратки бележки за автора 
на „Летописни страници“.
НЕДЯЛКО ИЛИЕВ е ро-
ден през 1953 г. в гр. Ям-
бол. В ранната му детска 
възраст семейството се 
премества да живее във 
Варна. „
Средното си образовани 
завършва в ТИХ
„Д. И. Менделев“, а висше-
то – в Химико-техноло-
гичния институт, София. 
Работи като инженер по 
автоматизация в Девня, 
в Завода за калцинирана 
сода, понастоящем „Сол-
вей Соди“ АД, до 2011 г.
Неговият афинитет към 
литературни изяви се 
проявява още в ранното 
юношество – печели ра-
дио-конкурс за съчине-
ние на тема „Моят роден 
град“, обявен от Нацио-
налното радио, София. 
Като войник е дописник 
на списание „Граничар“, 

а по-късно – във вестни-
ците „Девненски възход“ 
и „Полет“, „Литература и 
общество“ и „Парекорд-
загани цайн“. Книгата му 
„Дописки, пътеписи, раз-
мисли“ – първа част, пос-
вещава на хората с които 
дълги години работи и 
опознава света в екскур-
зии и експедиции. Готова 
за печат е и втората част 
на книгата, събрала впе-
чатления от Западните 
Балкани и Париж. Избра-
ни есета, писани в годи-
ните от 2011 до 2018, той 

представя в книгата си 
„Дванадесет са …“. Част 
от пътеписната му проза 
е включена във Варненска 
белетристика „Антология 
ХХІ век“. Участва като 
като автор и в алманаха 
“Литературен бриз” 2017 
г. Негови произведения 
са превеждани на руски 
език. 
За 2019 г. е отличен от 

Държавен архив, Варна, 
като Читател на годината 
с впечатляващите 202 дни 
на работа в архива. През 
същата година есето му на 
тема „Светия път“ е отли-
чено с второ място, на ед-
ноименния конкурс. През 
2020 г излиза сборникът 
му с разкази „ Варненски 
страж“. Всички герои в 
книгата са прототипи на 
живи хора, негови съуче-
ници, съседи и граждани 
на град Варна.
Недялко Илиев е съпред-
седател на Клуб „Необят-

но съзнание“, гр. Варна 
от 15 години. Отличен е с 
Нагръден знак за принос в 
литературата от Сдруже-
ние „Литература и обще-
ство“. Той е член на Съюза 
на независимите българ-
ски писатели.

Мария ДОБРЕВА
Фондация “Вигория”

Светът в изящество и стил можете да видите в Художествената галерия в 
изложбата на сем. Йотови

Така аз приемам видя-
ното при откриването  
на  изложбата на Иван 
Йотов и синове.Тази 
сбирка от красиви и 
полезни неща, първона-
чално създава усещане-
то за особен пазар-пазар 
на стоки, необходими за 
душата и очите. Неща 
,които ни показват кол-
ко красиви биха могли 
да бъдат,видяни през 
очите на художника 
и естета.Чрез ръце-
те и ума на майстора 
,тези, наглед прости 
битови материали, се 
превръщат в изящни 
декоративни предме-
ти. Дървото,камъкът, 
пластмасата  превеждат 
зрителя до своето скри-
то тайнство,като през 
лабиринт, поднесен с 
чувство и професиона-
лизъм. 
Предложените дизай-
нерски решения се 
отличават със своята 

простота и елегантност 
и носят топлината на 
домашния уют, за кой-
то мечтае всеки, а плас-
тиките на Николай се 
отличават със своята 
изчистеност и елегант-
ност.
Трудно е да се обхване 
цялостта на тази излож-
ба, защото в нея има 
всичко за всички и все-
ки би могъл да открие 
своето вдъхновение.
Земността  на видяното 
идва от усета на худож-
ника да поднася наи-
менованията с чувство 
за хумор и намигване, 
усвоено от работата 
му като дърворезбар. 
Резбите, показани в 
експозицията опреде-
лят характеристиката 
и отношението му към 
света. В тях има и бито-
визъм, и насмешка към 
това, което ние сътворя-
ваме в  собственото си 
битие.Там има и любов, 

и хумор. Показано  чрез  
метода на гротеската , 
всичко се приема като 
шега със света, който ни 
заобикаля.
Разбира се, Иван Йотов 
е човек ,за когото тайни 
в занята няма и той ус-
пява да улови скрития 
смисъл  във всяка фор-
ма на природата.
Представената живо-
пис е с качество, с кое-
то би се гордяла всяка 

галерия и тук вече е из-
ненадата за зрителя и 
познавачите. Познавам 
Иван Йотов като плас-
тик и дърворезбар. Без-
спорните  качества  на 
живописните му платна 
допълват интериора  с 
откровението и колори-
та си. Те кореспондират 
трайно с идеята на авто-
ра да разговаря за света, 
а не да търси натурата, 
като единствен източ-

ник на красота.Тези 
платна внасят своя свят 
на интимност и чувстве-
ност , присъща на голе-
мия творец.
От чисто дизайнерски-
те неща  на Златил през 
скулптурата и пласти-
ката, показана в излож-
бата, до вица, усетен в 
композиции като ”Шка-
фът на баба”,  изложбата 
е едно добронамерено 
отношение и разговор 

със света от името на 
твореца, на човека,  жи-
веещ нашето време и 
разсъждаващ за това, 
което ни се случва.
Така представена, тя е 
диалог със зрителя и от-
кровение за свят,  който 
се основава  на изяще-
ство  и красотата, сътво-
рена от ръцете и душата 
на майстора.. 

Валентин ШАЛТЕВ


