
МЛАДИ ЖУРНАЛИСТИ – ГОСТИ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ” 

 

   Аз и моите приятели от 

клуба „Млад журналист“ към 

СОУ „Йоан Екзарх Български” 

посетихме Шуменския 

университет „Епископ 

Константин Преславски‘‘. 

Когато пристигнахме, нашата 

класна и ръководителка  на 

клуба, г-жа Габровска, ни 

уведоми, че имаме среща с 

Ректора на учебното заведение 

проф. Маргарита Георгиева. 

(Благовеста Стоянова) Тя е 

една много уважавана 

личност. Интервюирахме я. Зададохме й много въпроси (Симона 

Велидолска). Тя ни посрещна с усмивка и с радост. Седнахме в една стая с 

кръгла маса и около нея се наредихме всички.Започнахме да задаваме 

въпроси. Имаше и огромна доза притеснение, но постепенно се 

отпуснахме. Ректорът ни обясни какво точно означава думата „ректор“ и 

защо е избрала тази професия. Направи ми впечатление, че проф. 

Георгиева се обръщаше към нас с думите „Бъдещи журналисти‘‘. 

Отговаряше откровено на нашите въпроси. Беше ни много приятно с тази 

добра и миловидна жена (Симона Александрова). 

   След това госпожа Габровска ни заведе при доцент д-р Юрий  Проданов. 

Много бях чувала за него, докато един ден се срещнахме. Той ни разказва 

за университета и специално обърна внимание на специалността, в която 

преподава - ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ. Разбрахме 

много за тази професия „журналист“ (Благовеста Стоянова).  

 Разбрахме какво повече от преследване на известни личности и писане на 

статии е да си журналист (Антоан Хараланов). 

   Доц. Юрий Проданов е човек, който обича да си играе с думите. Знае как 

и откъде е образувана всяка дума. Например думата „вещица” е от 

старобългарски език, означава „умен”, „знаещ”. Доц. Проданов ни даде 

примери за това с какво се гордее Шуменският университет – как 

студенти, обучавани там, успяват да си намерят работа дори в Америка, 

според знанията, които са получили. Също добави, че Шуменският 

университет е равностоен на Софийския, което е едно голямо постижение. 



Според мен всички ние останахме с добро впечатление от университета, 

защото той ни бе представен в много добра светлина. (Симона Велидолска) 

   Всичко ми хареса, защото видях много нови неща, запознах се много 

нови хора, защото посетих университета! (Симона Александрова) 

   Много ми беше интересно, защото имахме възможност да прегледаме 

вестниците, които са издавани през годините от преподаватели, студенти и 

дори и от ученици. Останах силно впечатлена от разходката до 

университета „Епископ Константин Преславски‘‘ и с удоволствие бих 

отишла там още веднъж. (Благовеста Стоянова) 



 


