
„Интересен краснопис“ – инициатива, посветена на светите братя равноапостоли – 

Кирил и Методий 

По случай 11 май – първата дата, когато се чества паметта и делото на Светите 

братя Кирил и Методий, Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров организира 

дигитална изложба под надслов „Интересен краснопис“.  

Инициативата е по идея на г-жа Ивалина Асенова, образователен медиатор в 

училището, а като неин активен помощник се включва и Сашо Стоянов, учител по 

математика. Първоначално, част от текста на химна, създаден в чест на делото на 

създателите на славянската писменост, следваше да се препише по желание от ученици, 

учители, родители. Постепенно идеята се разрасна и излезе от границите на България. 

Участие в преписването на всеучилищния химн, създаден от Михайловски, взеха: 

Г-жа Соня Дамянова – старши експерт по български език и литература в 

Регионално управление на образованието – Враца, г-жа Таня Борисова – старши експерт 

по предучилищно образование в Регионално управление на образованието – Враца, г-

жа Галина Статкова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – Враца, Станислав Яневски – известен български актьор, 

изиграл ролята на прочутия играч на куидич (спорт с летящи метли) в четвъртия филм от 

поредицата за момчето-магьосник – „Хари Потър и огненият бокал“, Веселина Атанасова 

– директор на Детска градина „Слънчице“ с. Остров, Зара Дабагаева – университетски 

преподавател в гр. Грозни – Чеченска република, Мартина Йорданова – организатор на 

Националната кампания „Капачки за бъдеще“ и на Националната кампания „Дарения за 

ученици“, Анелия Бенкина – административен секретар-библиотекар на Народно 

читалище „Развитие – 1903“ с. Остров, Аннеке Шакман – преподавател по икономика в 

колеж в гр. Антверпен – Белгия, Уим Рейнщейн – преподавател по френски език в колеж 

в гр. Антверпен – Белгия, Филип Морис – ВИП сладкар в гр. Мец – Франция, Антоанета 

Йонеле – собственик на ресторант в гр. Бекет – Румъния, Екатерина Негодяева от гр. 

Пенза – Русия, Лаура-Мария Чирка от гр. Крайова – Румъния, Лауренсиу Йонеле от гр. 

Бекет – Румъния, Мириам Лидека от гр. Фрайбург – Германия, Антонио Мартинес от гр. 

Енгера – Испания, Линда Емерлинда от гр. Равена – Италия, Красимира Давидова – бивш 

възпитаник на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, Анелия Богданова – учител – 

начален етап, Юлия Малкетова – старши учител – начален етап, Татяна Тотова – старши 

учител по музика, ученици от начален и прогимназиален етап и разбира се – 

организаторът Ивалина Асенова – образователен медиатор и нейният помощник Сашо 

Стоянов – учител по математика. 

За изненада на организаторите, а и на всички, най-малкият участник, включил се 

в инициативата е Калина Достин, която е само на три години – внучка на г-жа Лора 

Маринова – бивш дългогодишен начален учител в Остров. 

На всички участници – благодарности и признателност за взетото участие, когато 

заедно отбелязваме една бележита дата за всички славянски народи! На организатора 

и нейния помощник – адмирации, нестихващ ентусиазъм да имат и все така да бъдат 

вдъхновители! 

Изложбата ще намерите в раздел „Галерия“ на настоящия уеб-сайт, както и във 

фейсбук страницата на училището - https://www.facebook.com/oybotev, в албум 

„Интересен краснопис“. 

http://oy-ostrov.eu/gallery
https://www.facebook.com/oybotev

