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На 21 април се 
проведе дебат на тема 
“Алтернативната 
енергия е бъдещето в 
енергетиката на Земята”. 
В дебата участваха отбори 
от СУ "П.Р. Славейков" 
-Добрич, с ръководител 
Красимира Желева и 
Общински ученически 

В Европейската година на младежта - 2022, в Седмицата на 
Земята, Европа Директно и Младежки център – Добрич 

организираха поредица от събития под мотото „Мисия Земя“!

парламент при Център за 
подкрепа за личностно 
развитие - Общински 
Детски комплекс -Балчик, 
с ръководител Камелия 
Панайотова. 
Дебата журираха- 
Драгомил Георгиев, 
Детелина Петрова 
и Герман Германов. 

Провокирани от 
темата, младежите 
бяха проучили 
въпросите, свързани 
с алтернативните 
източници на енергия, 
техните плюсове и 
минуси. 
Победата завоюва 
отборът от гр.Балчик, 

но в края на срещата ни 
всички се съгласихме, че 
най-важен е балансът и 
разумното използване 
на всички източници на 
енергия.

Маргарита ГАНЧЕВА
/организатор в 

Младежки център - 
Добрич/

ЗА РАЗЛИЧНОСТТА 
НА ДЕБАТЬОРА

    Дебатьорите са предимно 
млади хора - ученици, 
средношколци, студенти, 
защото те имат жаждата, 
потребността да спорят, да 
назовават  света около себе си 
- събития, процеси, явления, 
тенденции, очаквани, 
вероятни, нови планети и 
пространства. Идва ред на 
мечтите, а в подготовката 
за дебатите е идеалното 
време на състезателя да се 
пренесе с въображението 
си в алтернативни модели, 
светове, неочаквани 
възможни или виртуални 
реалности и иреалности.
  Този вечно спорещ, 
мислещ, търсещ и неспокоен 
млад човек е любопитен. 
Той неуморно рови, чете, 
открива, отбелязва и си има 
своя архив по любими и 
допълнителни теми. Често 
пъти можем да чуем от 
старото поколение, че вече ги 
няма четящите млади хора. 
Това е безпочвена носталгия, 
защото всяко време си 
има своите любопитковци, 
чудаците, особняците, 
заровили се в пространствата 
и богатствата на знанието, на 
мъдростта от предходните 
времена и векове. Те не 
са от бабините представи 
за  „пенкелери” /Ивайло 
Петров/, а са „солта на 
земята”, защото непрекъснато 
ровят, търсят и майсторят. 
Разпознаваеми са, те са често 
пъти недоволниците, които 
се усмихват свенливо и 
колумбовски удовлетворени, 
щом като най-после открият 
това, което ги тормози дълго 
време в незнанието.
   Младият човек на знанието 
е динамична екстравертна 
натура, която обича да бъде 
под прожекторите на сцената. 
Като всяка растяща натура 
в началото връх вземат 
притеснението, вълнението, 
неувереността и уплахата от 
публиката. Това са началните 
поведенчески модели, но 
трябва да се премине през 
тях, за да има индивидуален 
опит. Това предполага 

Драгомил ГЕОРГИЕВ
в Клуба да има повече 
дебати, в които от всички 
ъгли да се обсъждат и да се 
налагат добрите практики и 
стилистики.  
   Успехите ще дойдат при 
всеки дебатьор, който 
повярва във възможностите, 
в мотивацията и желанието 
да се напредва. Този процес 
ще се реализира с успех 
чрез хармонията между 
жаждата да се израства, 
самокритичността и труда 
в обогатяването на общата 
култура от познания. 
Извисяването е безкраен 
процес, това го казват 
многократно мъдреците.  
Самовзискателността е 
висок интелектуален статус 
на субекта с постмодерното 
съзнание. Информационните 
пространства могат да 
се попълват осъзнато 
чрез интелектуалните 
потребности и волята 
на доброволността. Това 
са красивите личностни 
качества- трудолюбие, 
ученолюбие, любопитство, 
воля и упоритост на 
характера, които моделират 
уникалността ни.
   Младият дебатьор ще е 
в бъдеще търсен и желан 
специалист в много 
сфери на управлението, 
икономиката, търговията, 
здравеопазването, 
образованието, културата,  
защото той носи 
иновационните модели да 
предлага идеи и решения.

Драгомил ГЕОРГИЕВ

Младежки дебат                                          Фото: Татяна Гичева, ТПП

Синият отбор на балчиклиите е победител:
Отляво надясно - Паолина Цонева, Галена Коцева, Вероника Петрова. Преди много години и в 

Балчик, на площада пред 
къщата на сем.Чатови, където 
днес е хотел „Балчик”, имаше 
вълнуващо посрещане и 
изпращане на олимпийския 
огън . Сега съм свидетел 
на такъв тържествен акт 
във Франция – споделя 
нашата съгражданка Мария 
Кардамова – Янева, която 
живее в Ньоф, малко градче 
на френско-швейцарската 
граница. Професионалното 
ѝ отношение към спорта се 
проявява в постоянството ѝ да 
спортува, макар да е далеч от 
България, от София, където 
се пенсионира като треньор 
и учител по физическо 
възпитание и спорт, далеч 
от родния Балчик, където 
започва неизменната ѝ 
любов към спорта. И сега, 
благодарение на него, 
изглежда на не повече от 
40 години – млада и много 
подвижна.
Преди Нова година се 

Наша съгражданка ще
посреща олимпийския огън 

във Франция
запознава с една италианка, 
която я информира, 
че общината на Ньоф 
организира групи по 20 
човека, които да упражняват 
различни спортове, според 
възможностите си. За цяла 
година таксата е 20 евро. 
Тренира се 2 пъти седмично, 
с професионален треньор.  
Мария, както си я знаем 
от ученическите години, 
веднага откликва. Даже е сред 
най-добрите в междинните 
състезания. 
Лятната спортна олимпиада 
предстои в Париж през 
2024 г. и всички се готвят 
за нея, като успоредно със 
състезателите, обикновените 
хора също тренират. 
Спортуват за здраве и 
дълголетие, за да посрещнат 
с олимпийски дух най-
високото световно изражение 
на спортните възможности 
у хората и желанието им за 
успех. 

Маруся КОСТОВА
Мария Кардамова - Янева (държи табела с флаг) сред френските любители - спортисти


