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„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

20 ГОДИНИ ЗНАЕМ, МОЖЕМ И

НА НАШИЯ ПАТРОН
ТВОРИМ В ЕГ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ С ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Без бряг е времето! Ето ,че вече 20
години в борби и воля нашата любима димитровградска Езикова гимназия чества своя младежки юбилей.
Основано през 1993 г., за две десетилетия нашето училище си извоюва
име на нов а т о р с ко
учебно заведение,
където с
много ентусиазъм,
ком пе тен тност
и
въоб ра же ние се подготвят активни, знаещи и можещи
млади хора.
Двадесет години са младостта на
човешкия живот, но за една гимназия
те са достатъчни, за да подготви поколения човешки съдби. В ЕГ“Д-р Иван
Богоров“ вече се учат децата на първите випускници. Бивши ученици се
утвърждават като компетентни модерни преподаватели.
За тези
двадесет
години нашата гимн а з и я
доказа, че
да знаеш
чужди езици не е
лукс, а основна необходимост в глобалния динамичен свят , където успяват истински само тези, които могат
да общуват свободно поне на два чужди езика.Децата на Димитровград са
щастливи, че имат достъпната възможност да учат ЕГ“Д-р Иван Богоров“ и да изградят бъдещето си на
активни млади хора.
Сега гимназията предлага модерна материална база, отговаряща на
нуждите на съвременното образование . В деня на патронния празник –
19 април - беше открита още една
„Стая на бъдещето“. Тя е изградена
със средства по национална програма „Информационните компютърни

технологии в училище“. По тази програма Езикова гимназия“Д-р Иван Богоров“ спечели проект на стойност 13
125 лв. С тези средства са осигурени
нови 15 терминални работни станции,
свързани помежду си със специален
соф туер.В
новата
„Стая на бъдещето“ 15
ученици
заедно
с
пре по да ва тел ще бъдат
в
непрекъсната електронна връзка помежду си. Осигурен е
непрекъснат достъп до интернет, работа с интерактивна дъска и нова мултимедия.
С изграждането на новата класна
стая на бъдещето целият трети етаж на
сградата се оформи със специализирани кабинети като Център за природни науки и информационни
технологии.
С
това
ЕГ“Д-р
Иван Богоров“
се
превърна в
едно от наймо дер ни те
училища не
само в областта, но и
в страната.
Признание за упорития труд получихме лично от кмета г-н Иво Димов,
който връчи на гимназията специална
грамота за цялостен принос в развитието на образованието в община Димитровград.
Успяхме да направим това, защото наследихме неуморния дух и родолюбието на своя патрон – д-р Иван
Богоров. Затова отидохме в родния му
град Карлово и поднесохме цветя на
паметника на неуморния възрожденец. Защото и ние искаме да сме такива – борбени, знаещи оптимисти със
здрави корени в родната земя и силни
криле, за да следваме мечтите си.

На 19 април 2013 г. в Езикова гимназия – Димитровград бе тържествено открит барелеф на патрона на училището
д-р Иван Богоров. Барелефът е дело на
художничката Виргиния Тодорова и е
знак, че потомците познават и пазят делото на оригиналния български възрожденец, който не е пестил сили и
собствени средства за израстването на
своя народ и съхранението и развитието
на българския език.
Богоров заслужава прозвището Първият, защото неуморно поставя начала.Създава първите български вестници,
написва и издава „Първичка българска
граматика“ - първата граматика на новобългарския език.Издава първата сбирка от народни умотворения и първото
обширно географско описание на България.
Особено ценен е неговият принос за
приобщаването на българина към големия свят с издаването на първите български чуждоезикови речници –
българо-френски и френско-български.
Малко известен факт е, че и днешния
ни герб дължим на д-р Богоров. Той открива лъва като български символ в една

стара книга на Христофор Джафарович
и с дарения на родолюбиви българи отпечатва този герб на литография, която
се разпространява из цялата земя българска Най-накрая той е първият и единствен българин за петстотин години
лично и официално представил се на
Всерусийския император Александър ІІ.
Както сам казва за себе си , денонощно
цял живот е търсил философският камък, разковничето.
Резултатът е респектиращ – през над
70-годишния си живот е сътворил 35
книги, едва ли не колкото цялата книжовна продукция до Освобождението,
печатани в шест европейски столици.
Основал е осем вестника и списания.
Явява се като метеор от място на място и
от дейност в дейност – вестникар, учител, търговец, индустриалец, градски лекар, военен лекар при руската войска.
„Здравейте,милички!Трябвалида
останемживиумрели,кактодосега?!”
–стоваобръщениеИванБогоровслага
началотонесамонабългарскотовестникарство,ноинабългарскотоусещанезаприсъствиевголемиясвят.

