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МОМЕНТИ ОТ ПРАЗНИКА 

На 4.10.2022 година се проведе патронният празник на нашата гимназия, 

отбелязващ 119 години от рождението на Джон Атанасов, „бащата“ на компютъра. 

Тържеството бе мащабно и увлече в многобройните си събития учениците от 

гимназията. За първи път имахме толкова много гости и открихме новопостроения СТЕМ-

център, очакване, сбъднало се след няколкогодишен упорит труд на учители и 

строители. В редица фотоси ще се опитаме да пресъздадем атмосферата от събитието. 

 

 

Сред официалните гости са проф. Ана Георгиева, д.фз.н. – организационен 

секретар на Съюза на физиците в България и председател на Националния комитет 

„Наука на сцената“, проф. Гаро Мардиросян – Институт за космически изследвания и 

технологии (БАН), Наталия Митева – мениджър образователни програми към Google и 
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посланик на HundrEd (организацията, която избира, документира и разпространява 

училищни иновации от цял свят), Елена Янакиева – програмен експерт „Добро 

образование и работни умения“, фондация „Америка за България“, доц. д-р Миглена 

Молхова-Владова, експерт СТЕМ проекти, „Зинев Арт Технологии“, Моника Ковачка-

Димитрова – програмен директор и вицепрезидент на SAP Labs, България, Теодора 

Конова – заместник директор учебна дейност в СУ „В. Левски“, гр. Севлиево, и член на 

националния организационен комитет „Наука на сцената“, Наско Стаменов – посланик 

на България за „Наука на сцената“ в Европа, учител по химия в НПМГ.  

В СТЕМ центъра на гимназията се провежда състезанието между деветите 

класове „Млад природоизследовател“. 

 

Усмивката на журито. 
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Битката на отборите. 
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Дванадесетокласниците в разговори с представители на компютърни фирми за 

бъдещето им кариерно развитие. 

 

 

Осмокласници гледат учебния филм „Джон Атанасов – създателят на бъдещето“ и 

документалния филм „Геният, който промени света“. 

 

В залата тече презентация за СПГЕ „Джон Атанасов“ и викторина за живота на Джон 

Атанасов. 
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В лабораторията по програмиране на вградени системи. 

 

В учебната работилница инж. Евдокия Николова запознава осмокласници с бъдещите 

им занимания в нея. 
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В залата за асемблиране на компютри инженерите Йонка Бачева и Милена 

Петкова в очакване на срещата с новия випуск осмокласници. 
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Преподавателите по литература Петя Николова, Руслана Велинова и Стоян Петков 

обсъждат есетата на учениците от литературния конкурс „Моят Джон Атанасов“. 

 

Радослав Гурев, Александър. Павлов и Георги Германов от 12. клас, готови да споделят 

опита си по професионалните предмети с ученици от 8. клас. 

 

Много от събитията се проведоха извън територията на училището, като 

посещение на паметника на Джон Атанасов и поставяне на цветя в знак на 

признателност пред него, както и посещаване на Техническия Университет и 

запознаване с дейността на знакови катедри там. Но, за съжаление, нашият 

фоторепортер Лора Димитрова не успя да посети всички места, и все пак се надяваме, че 

ви убедихме – това наистина бе празник на цялата гимназия и всички присъстващи бяхме 

изпълнени с радост и удовлетворение. 


