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 ПТГ”Иван Райнов” Ямбол 

 
Смятам, че съвместната работа с учениците – участници в градския кино клуб е добър 

начин да се борим за децата на града, да се борим с техните зависимости, с тяхната депресия, с 
тяхната агресия. По време на курса те стават спокойни и уверени в себе си, научават се да 
създават приятелства и да бъдат лидери, да се съсредоточават бързо и да придобият желание 
да учат и да се самоусъвършенстват. Паралелно с това участниците се запознават детайлно с 
дейностите по създаването на един филм.  

Нашите първи стъпки в изработването на филми ние споделяме веднъж месечно по 
време на часа на класа с учениците в нашето училище в зрителната зала на ПТГ „Иван Райнов” 
Ямбол. Отворени сме към дейностите на другите клубове в града да представят при нас 
филмите си, да направят фотоизложба и да провеждат дискусии. Това е не само начин да се 
подготвим добре за фестивала, но и да се създадат приятелства между участниците от 
различните клубове. 

Ето впечатленията на някои от учениците от кино клуба: 
„Участието ми в градския кино клуб ме кара да се чувствам пълноценен. Още от 5 клас 

имам интерес към актьорската професия и 2 години от тогава посещавах курсове по актьорско 
майсторство. Когато разбрах, че се сформира градски кино клуб с ентусиазъм реших да участвам 
в него. Обясних на съучениците си колко интересно и полезно може да бъде за тях ако и те се 
присъединят. И така дойде и приятелят ми Генади и братовчед ми Галин. При сформиране на 
работните екипи аз естествено се насочих към главната роля във филма на нашия екип. Хареса 
ми, че героя в който се въплъщавам във филма по сценарий на приятеля ми Генади е много 
близък до мен и моята същност. Кефя се и когато правим проучвания за мнението на гражданите 
на Ямбол по актуални въпроси, защото тогава влизам в ролята на журналист. Но тук разбрах и, 
че заснимането на филм се оказва колкото забавна, толкова и трудна задача. А сега сме само в 
началото...”  

Едуард Бончев 19 г. 
 
„За мен участието ми в кино клуба е нещо различно. Действа ми много добре. Всичко ми 

харесва и най-вече разбрах, че трябва да имам приятели, с които да работя в група. Така всичко 
ще е по-лесно и по-забавно. Благодаря за всичко!” 

Петър Тодоров, 18 години 
 
„Отначало не исках да съм в този курс, но сега съм на друго мнение. Тук е много приятно 

и забавно. Курсът наистина ме накара да се замисля за много неща в живота и за себе си. 
Мисля, че когато сме заедно с приятелите от екипа се променям и съм благодарен за този ценен 
опит. 

Благодаря!” 
Нивелин Ангелов, 18г. 
 
„Откакто започнах да се събирам с учениците от клуба се чувствам по-жизнена и с 

нетърпение чакам да дойде следващото ни събиране. За мен това е много хубаво преживяване.” 
Галя, 17г.  
 
„Този клуб ме научи да съм човек с добро сърце, да прощавам на хората, да ги уважавам 

с цялото си сърце. Да съм винаги сигурен на 100%.” 
Иван Вълев 17г. 
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