
За  „стърчащите“  хора 

(Животът на различните в миналото и днес) 

 

На 30 април 2020 г. по случай патронния 

празник на СУ„Димитър Талев“ учениците от IX и 

X клас, профил „Технологичен – софтуерни и 

хардуерни науки“ с изучаване на английски език,  

съвместно с класните си ръководители и свои 

учители осъществиха инициатива, посветена на 
различните хора, онези, на които едни се кланят, други ги почитат и следват, а трети ги 

заклеймяват, отричат и сочат с пръст. Тези хора, които няма как да не забележиш и да подминеш, 

тези, които са обрулвани от бурите на времето, но са проявили воля, характер и са оставили ярка  

следа и след като вече  ги няма. Тази инициатива бе осъществена изцяло в дигитална среда, във 

виртуална класна стая – чрез посредничеството на Miсrosoft Teams.  

Темата за различните, за отношението към тях стана много актуална в съвременното ни 

модерно общество и вълнува и младите талевци. Последователно те се запознаха с мигове от 

живота на няколко такива личности, живели в различно историческо време, изповядващи 

различни ценности, отстояващи различни позиции, но обединени от едно, че са различни, че са 

забележими, силни.  

Един от тях е Васил Левски - Апостола, мъченика, идола. Няма 

българин, който да не знае кой е Левски и да не познава основни моменти 

от неговия живот. Теодор Тодоров от Х клас запозна останалите 

участници в мероприятието с някои по-неизвестни факти за Апостола 

чрез презентацията, създадена от него. 

Такъв, различен, разпознаваем, „стърчащ“ е и патронът на 

училището ни – Димитър Талев. Бе изгледано видео интервю с внука на 

Димитър Талев – Климент. В него той говори за своя дядо и неговия 

принос в българския културен живот, за драматичната му съдба и 

преодолените изпитания.     
Интерес предизвика и анимационният филм на английски език, посветен на една непозната 

жена пацифист от времето на Втората световна война, която благодарение на уменията и знанията 

си, на смелостта, волята за живот и своята изобретателност не просто успява да оцелее, а и да 

спаси много човешки животи. 

 

  
 

Провокирани от видените материали, както и от изгледания преди това филм „Игра на 

кодове“, посветен на Алън Тюринг - британски математик, логик, криптоаналитик, информатик 

и философ, баща на съвременните компютърни науки и изкуствения интелект, деветокласниците 

и десетокласниците направиха задълбочена дискусия за обединяващите черти между тези хора, 

за отношението на съвременниците им към тях, за това кои хора определяме като различни днес 

и как гледаме на тях. Този откровен разговор се превърна в пример за това, че съвременният млад 

човек се интересува от основните проблеми в обществото, има своя позиция, че умее да изразява 

мнението си и да го отстоява. 


