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▪ За мен е чест да съм част от юбилея на 
Гимназия „Христо Ботев“, споделя 
американката 

▪ Гостоприемството на кърджалийци продължи 
през целия ми двегодишен престой 

Записа Валентина ИВАНОВА 

Радвам се, че си спомнихте за мен и ме поканихте да разкажа за моите две 

години преподаване в Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали. Голяма 

чест е да стана част от юбилея на това прекрасно училище. 

Аз бях член на първата група доброволци от Корпуса на мира, изпратена в 

България през 1991 година. След няколко седмици в страната и кратко 

обучение по български език, аз и колегите ми заминахме за градовете, в които 

бяхме разпределени да работим. В края на юни се озовах в един от 

последните вагони на дълъг влак. 
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Беше много горещ ден. Нервно се озъртах за името на всеки град по маршрута 

до Кърджали. Но имаше един проблем. Можех да видя името на всяка от 

гарите едва след като влакът напускаше перона. Пътуването беше по-дълго от 

очакваното, защото някъде по пътя имаше авария и влакът спря и стоя насред 

полето почти два часа. Най-накрая пристигнах. 

Въпреки че бяха чакали дълго в горещия ден, на гарата ме посрещнаха 

бъдещите ми колеги Стефка Петрова, Румяна Иванова и Катя Георгиева и 

директорката на гимназия “Христо Ботев” Електра Казакова. Всеки от 

посрещачите ми бе широко усмихнат и с чудесен букет цветя. А какъв 

прекрасен английски говореха! 

Чудесното и приятелско гостоприемство, което получих в този първи ден, 

продължи през целия ми двегодишен престой в Кърджали и ми беше оказвано 

от всички, с които се срещах и общувах. Колегите ми се грижиха и за 

физическото ми оцеляване – развеждаха ме из града и ми показваха къде 

какво мога да си купя. В онези години то не беше много в българските 

магазини. Благодарение на техните съвети, успях да оцелея! 

 



След пристигането си в града, едно от първите места, които разгледа, бе 

художествената галерия 

През първия си уикенд в Кърджали попаднах на отбелязването на 4 юли, 

организирано от местното дружество “Приятели на САЩ” с председател 

Валентина Иванова. То включваше откриване на художествена изложба и 

коктейл. На това честване се запознах с много и различни хора и с членовете 

на клуба. През целия ми престой тези хора направиха всичко възможно 

никога да не тъгувам за семейството си и да не се чувствам самотна. 

 
Джанис създаде трайни приятелства с местните художници Владимир и Павлина Чукич 

и Николай Тюркеджиев 

Имах толкова натоварена социална програма, че понякога трудно намирах 

време за подготовка за преподавателската си работа. Преподавах по 5 часа 

английски език всеки ден. Класовете бяха големи, а учебните материали – 

оскъдни. Единственото, което бе осигурено, бяха старомодни учебници, 

олющена черна дъска, парцал и кофа с вода. Обаче учениците имаха 

удивителен напредък в изучаването на английски език. Изключително бях 

впечатлена от тяхното сериозно отношение. Освен дългите дни в училище, те 

отделяха часове за подготовка на домашните си всяка вечер. Бързият им 



прогрес в овладяването на езика беше забележителен. Хареса ми уважението, 

което те показваха към своите учители и към всички възрастни. 

 
Джанис с Владимир Паскалев, секретар на дружество „Приятели на САЩ“, и директора на 

Корпуса на мира за България Азедин Даунс при посещението му в Кърджали 

Освен с преподаване в училището, бях заета с много и разнообразни 

дейности. Провеждах веднъж седмично курс по английски за възрастни, 

провеждах факултативни часове по разговор с ученици и индивидуални 

консултации в моя апартамент. 

Съвместно с дружество “Приятели на САЩ” отбелязахме някои типични 

американски празници. Стотици ученици от всички училища се събраха на 

голям карнавал в Младежкия дом на Хелоуин. Изнесох цикъл от лекции на 

тема “Американски начин на живот и институции” на летен семинар. От друга 

страна  научих как българите празнуват Коледа, Великден, Баба Марта. 



 
Посещение на американския посланик Хю Кенет Хил в Кърджали,1992 година 

Имам много забавни история и случки, предизвикани от моя лош български 

език. В началото на престоя ми в Кърджали отидох на пазара. Исках да си 

купя краставици. Показах на продавача три пръста, защото исках три броя. 

Той обаче ми притегли три килограма и дълго недоумяваше защо се 

възмущавам. 



 
Джанис със съдействието на колежките си Катя Георгиева и Румяна Иванова дава 

интервю на журналистката Татяна Стойчева от Общинско радио Кърджали 

Спомням си, че дадох интервю на кърджалийска медия. Попитаха ме кое е 

първото нещо, което съм си купила в България. Аз отговорих честно „Цигари“. 

Прекратих този лош навик малко след като се върнах у дома. 

Това е само малка част от спомените ми за моя двегодишен живот в 

Кърджали, които няма да забравя никога. Липсва ми възможността да се 

срещам с чудесните си български приятели лично. Не съм намерила 

заместител на непринудените приятелски разговори на ракийка и салатка. Но 

Фейсбук ми позволява да не прекъсвам връзката си с тях. До днес поддържам 

контакт със Стефка, Руми, Катя и с много от моите ученици. 

Кърджали заема специално място в сърцето ми. Поздравявам със 100-

годишния юбилей на Езикова гимназия „Христо Ботев“ всички ученици и 

учители, свързани с това прекрасно училище. Чувствам празника като мой! 

 


