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Издава се от учениците от Клуб “Млад журналист”  

и Клуб “Дигитални компетентности” при ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

   От екрана на лаптопа ни гледа  

симпатична жена, чиято визия 

предполага добронамереност и 

откритост. За себе си разказва 

съвсем малко, счита ,че в живо-

та й няма нищо необикновено. 

Повече й харесва възможността 

да разговаря с младите хора, 

присъстващи на срещата. А те 

не са малко – повече от 60 учас-

тници от цялата страна, които се 

интересуват от журналистичес-

ката професия и не са безраз-

лични към това, което става в 

страната им. Събитието се орга-

низира от sCOOL Media с наме-

рението участниците 

да получат отговор   

на въпроси като: Как 

се отразяват полити-

чески събития и как 

се правят политичес-

ки интервюта? Как се 

задават трудни въп-

роси в медийна сре-

да, където политици-

те отдавна са отвикнали да отго-

варят на такива? Как се пише за 

политика в ерата на бързите но-

вини и 24-часовия поток от ин-

формация?  sCOOLmedia е част 

от инициативата „Медийна гра-

мотност в класната стая“ на Асо-

циацията на европейските жур-

налисти – България в партньорс-

тво с Българо-американската ко-

мисия за образователен обмен 

“Фулбрайт” и Фондация Америка 

за България. Тя има за цел да 

развие уменията на българските 

ученици да преценяват, анализи-

рат критично, тълкуват и анали-

зират информация чрез програ-

ма за медийна грамотност. Ние 

от Клуб „Млад журналист“ сме 

удовлетворени от поредното си 

участие в подобни онлайн сре-

щи, които ни представят работа-

та на български журналисти. 

    И така - Полина Паунова е 

журналист. Занимава се с вът-

решната политика на страната 

ни от повече от 12 години. Рабо-

тила е в редица медии, сред кои-

то Mediapool и Дойче Веле. В мо-

мента е в българското бюро на  

Радио "Свободна Европа", къде-

то води рубриката "Говори Поли-

на" и политическия подкаст 

"Превод в ефир". За различни 

свои материали е носител на 

журналистически и правозащит-

ни награди. В своето въведение 

младата журналистка изтък-

ва ,че най-важната тема  е вър-

ховенството на правото, защото 

без него няма нищо.  

СРЕЩА  С  ЖУРНАЛИСТКАТА  ПОЛИНА  ПАУНОВА 
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   Смята, че хората трябва да бъ-

дат научени как да се информи-

рат, защото новото оръжие нав-

сякъде е дезинформацията. 

Трудните, тежки  на пръв поглед 

оплетени политически теми, мо-

гат да бъдат обяснени простич-

ко, без враждебност, не е необ-

ходимо да се задават заплетени 

въпроси и с това да се оригинал-

ничи. По политическите теми 

журналистът трябва не да прог-

нозира, а да коментира.  Била е 

водеща в  закритата телевизия 

BiT. Завършила е журналистика 

в Софийския университет. Осо-

бено популярно миналата година 

стана разследването ѝ за апар-

таментите на властта, довело до 

т.нар. "Апартаментгейт". Работа-

та ѝ е оценена високо - Полина 

получава голямата награда 

"Радостина Константинова" за 

разследваща журналистика, го-

лямата награда "Валя Крушкина" 

и наградата "Човек на годината" 

на БХК, заедно с Генка Шикеро-

ва и Силвия Великова като жур-

налисти, защитили "правото си 

да казват истината". Това си пра-

во Полина защитава непрестан-

но чрез работа. А смисъла на 

журналистиката намира в 

"подреждането". "Подреждането 

на събития дава усещане за пер-

спектива, колкото и кофти да е 

околната среда. Защото прави 

по-лесно онова съществено важ-

но "да знаеш откъде да започ-

неш", смята тя. А подреждането 

пък става с неуморно питане от 

страна на журналистите. "Важно 

е да установяват факти, а не да 

се задоволяват само ефектите, 

които властта поднася.“  

   От многото въпроси в чата, на 

които Полина Паунова нямаше 

как да отговори, бяха и тия за 

111 място по медийна свобода , 

на което е България, за 

„умението“ на някои журналисти 

да манипулират, за налаганата 

цензура. Тя сподели свой собст-

вен опит и най-голямото й удов-

летворение е в това, че винаги е 

проявявала своята независимост 

и никой не й е налагал какво да 

пита. На въпроса би ли предпо-

чела телевизионната журналис-

тика, тя отговори, че не иска да 

работи в такава медийна среда. 

   Даде любопитни насоки как да 

се различават фалшивите нови-

ни. Естествено най-много от въп-

росите бяха свързани с възмож-

ността да се изучава журналис-

тика и бъдещето й – за протекци-

ите, за опасностите, които  деб-

нат работещите тая професия , 

за ситуациите, в които попадат. 

   Смята за свое най-голямо пос-

тижение, че пише това, което 

мисли, и не се съобразява с то-

ва, което ще й кажат. Най-

силното качество на журналиста 

е любопитството, трудностите не 

я разколебават. За плагиатството 

приема, че е белег на посредст-

веност и мързел. На въпроса , 

дали е лесна журналистическата 

професия, Полина отговори, че 

няма лесна професия, ако искаш 

да си задълбочен.  

   Полина изброява какво още 

влошава средата за правене на 

журналистика в България: 

"Развращаването на медиите с 

европейски средства, което купу-

ва благоразположение към 

властта; неясната собственост; 

партийна пристрастност без чес-

тно тя да е декларирана". Всичко 

това според нея води до карди-

нален проблем: 

"Журналистиката се превръща 

не в потребност да информира 

безпристрастно, а в безстрастен 

бизнес. Много е лошо да е безст-

растно". Тя обръща внимание, 

че журналистиката се е превър-

нала в "офис професия", репор-

терите все по-рядко са на терен. 

"Много журналисти започнаха да 

се задоволяват с фейсбук лайв и 

това е драма. Ако фейсбук лайв 

ще бъде медията, обществото 

няма нужда от такава журналис-

тика, може да си пуска директно 

видеата ". И продължава: "Няма 

как да говорим за разследвания 

и  журналистическа работа, кога-

то сме забравили най-важното: 

въпросите от репортери на те-

рен". 
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Най-голямото предизвикателство 

в работата си вижда да запазиш 

почтеност и човешко отношение 

към останалите, да продължиш 

да обичаш хората въпреки всич-

ко. Напоследък гилдията е изп-

равена пред още един проблем – 

да запази достойнството си. Раз-

бира се, тук трябва да се отбеле-

жат и по-общите предизвикател-

ства – да съхраниш чувствител-

ност, да не гледаш на хората ка-

то на текстове, да се научиш да 

разделяш постъпките от хората, 

извършили ги. И може би най-

важното – да имаш мнение, но 

да не раздаваш присъди. 

   В заключение 

тя изрази задо-

волство от актив-

ността  на мла-

дите хора, при-

съствали на сре-

щата, съжале-

ние, че не може 

да отговори на 

всички въпроси и 

посъветва бъде-

щите си колеги 

да не се блазнят 

от известност и професията да 

ги кара да се усмихват. 

В ъв връзка с празниците през месец януари от Клуб 

„Млад журналист“ потърсихме информация за на-

шия народен календар.  Ето на каква любопитна инфор-

мация попаднахме. 

  Известно е, че от най-дълбока древност хората се опит-

вали да измерят времето и да подредят повтарящите се 

цикли  - ден  и нощ, зима, пролет, лято, есен. Това било 

жизнено необходимо за тях, за да планират трудовите си 

дейности и да знаят дните, когато трябва да отдадат почит 

на боговете. Всеки народен календар представлява органи-

зирана система  за разпределение на времето в рамките на 

една година. Обикновено се състои от няколко цикъла въз 

основа на природния и стопанския кръговрат.  Подобна 

подялба е типична за традиционния народен календар на 

българите. Фолклорният календар на българите е слънче-

во-лунен.  Според народните представи годишното кален-

дарно време се дели на зима и лято. Народната поговорка 

гласи: „Георги лято носи, Димитър- зима.“ Така годината 

се деляла на два големи сезонни и трудови цикъла. Дните 

в годината се делят на делници и на празници. 

Д елниците са работните дни (изпълнени с дела), а 

празниците са дните, които са ,,празни’’ откъм все-

кидневната трудова дейност. Това е времето, което чове-

кът отделя за почивка и общуване със семейството и рода, 

времето, в което се отдава почит на божествата, като се из-

пълняват специални обичаи и ритуали, наследени от него-

вите родители.  Особено място заема ритуалът като дейст-

вие или поредица от действия със символично значение с 

цел да се постигнат ред и 

хармония в природата, в 

живота на общността и в 

отношенията между чове-

ка и Бога. 

  Словото на празника 

(благопожелания, песни 

и молитви) също има ри-

туален характер и се е 

вярвало, че има магическа 

сила  и чрез него  е въз-

можно да се въздейства 

на плодородието, щасти-

ето и късмета.  Ето как 

изглежда нашият слънче-

во-лунен календар. 
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   Извънредната ситуация у нас ни постави в положение , при което трябваше да преминем в онлайн 

обучение. То продължи и през целия месец януари. До известна степен това наруши предварително 

планираните дейности на клубовете по интереси в нашата гимназия. Но от друга страна, имахме 

възможност да осъществим повече теоретични занятия и да усъвършенстваме комуникацията си в 

платформата Тиймс. Затова на страниците на този брой ще ви запознаем с целите на клубовете в 

нашето училище.   

    В Професионалната гимназия по енергетика и електротехника работят три клуба по интереси: 

Клуб „Млад журналист“, Клуб „Дигитални компетентности„ и Клуб „Дигитален свят“. 

   В клуба по интереси „Дигитален 

свят“ учениците  придобиват фунда-

ментални знания и практически умения 

в областта на информационните тех-

нологии, приложните компютърни 

програми и дигиталните изкуства. Чрез 

индивидуални и групови задания и 

проекти, те  усъвършенстват придоби-

тите умения за ефективно форматира-

не на шрифтове и  стилове, изгражда-

не на собствени стилове  в Word, създа-

ване на различни видове таблици и ин-

тегрирани документи.  Научават се  да 

работят с формули, да структури-

рат  клетки, колони и редове в Excel.  

Усвояват  използването  на инструмен-

тите за представяне на информация – 

въздействащи презентации, анимиране 

на обекти и създаване на собствени те-

ми и шаблони, както и работа с Google 

Tools. Ръководител на клуба е Павлин 

Павлов, а в заниманията са включени 

ученици-

те от 9 б 

клас.  

В Клуб „Дигитални компетентнос-

ти“използват  познанията си  за 

различните приложения и програ-

ми, като целта на групата е учени-

кът да развие технологична, визу-

ална, информационна грамотност 

за създаване на дизайн на училищ-

ния вестник и изготвяне на реклам-

ни материали.Очакваните резулта-

ти са свързани с надграждане на 

компютърните умения на ученика 

за работа с различни програми за 

обработка на текст и снимков мате-

риал. Ръководител на Клуба е инж. 

Сюзан Мустафа, а участниците са 

ученици от 8 б клас.   

   Чрез Клуб „Млад журналист“  уче-

ниците получават възможност да 

създадат своя трибуна, чрез която 

открито да представят вълнуващите 

ги проблеми, да водят диалог с дру-

гите и да отправят своите младежки 

предизвикателства, да откриват ма-

гията на словото, да подхранват 

творческия огън в себе си, смело да 

подхождат към първите си творчес-

ки опити, да изграждат естетическо 

отношение към света, да разширяват 

разбиранията си за естетическите ка-

тегории, да вникнат в жанровата спе-

цифика на публицистичните тексто-

ве, в тяхната гражданска значимост, 

да разширят социокултурните си 

контакти, да се запознаят с професи-

ята на журналиста, да направят опит 

в журналистиката. Ръководител на 

Клуба е Живка Кефирска, а участни-

ците са от 10 б клас. 


