
Здравейте,  

казвам се Нона Христова-Хофман и съм възпитаничка на СУ "Св. св. Кирил и 

Методий". За любимото училище мога да кажа много, но ще се опитам с няколко думи 

да го обобщя. Получавайки изцяло основното и средното си образование тук, мога да 

заявя, че се гордея с това, че имах възможността, благодарение на всеотдайността, 

професионализма и любовта на всички учители, които са ми преподавали, да опозная 

света, да се изградя като личност и успешно да се подготвя за по-нататъшния път в 

живота. Kaчествената подготовка по абсолютно всички предмети - като се започне с 

основни като български език и литература, математика, минем пред природните и 

социални науки и стигнем до езиците, ми даде не само знания и умения, но ме научи и 

на дисциплина, отговорност и изгради в мен чувство за родолюбие, чест и достойнство.  

 

На предна позиция обаче, освен останалите предмети, стоят и изкуствата - СУ "Св. св. 

Кирил и Методий" е видинското училище за таланти! Изкуството е неизменна част от 

пълноценното образование, допринасяйки с развитие на редица важни качества и 

показвайки как да се гледа на света по един по-различен, по-духовен начин. 

 

Аз съм завършила паралелка със специализирано преподаване на изобразително 

изкуство. Всичко, което съм научила от любимите преподаватели по рисуване - не само 

практическите умения, но и отношението и любовта към изкуството, винаги са ми 

помагали и вдъхновявали в развитието ми като художник. Пазя мили спомени за 

многото изложби, пленерите и извънкласните проекти, които сме осъществявали с 

моите учители и съученици! 

 

Другото изкуство, до което за пръв път се докоснах и впоследствие опознах в училище 

благодарение на прекрасни преподаватели - това е хореографията, и по-точно- 

българските народни танци. Преживяването на сцената по време на многобройните 

концерти, вълнението и гордостта, че ние, българите, имаме такъв прекрасен фолклор 

,остава за цял живот!  

 

От времето, прекарано в училище, другото, което остава, разбира се, е приятелството! 

Обединени от общи задачи и теми - във или извън класната стая, така училището ми 

създаде едни от най-близките и верни приятели, с които поддържаме връзка и до днес. 

Използвам възможността да поздравя моите съученици от "А"-клас, както и, разбира се, 

любимата класна - г-жа Бисерка Вълканова по случай 15 години от нашето завършване! 

 

След средното образование успешно съм завършила бакалавърска степен във 

Факултета по Изобразително Изкуство във Великотърновския университет "Св. св. 

Кирил и Методий", след което и магистърска степен в Национална Художествена 

Академия - гр. София. В момента живея в Германия и работя в областта на визуалните 

комуникации. 

 

Честита 135-а годишнина, мило Училище! Пожелавам на педагогическия колектив все 

така да пази българския дух и традиции и все така всеотдайно да насърчава и развива 

таланта на своите ученици! А на всички сегашни ученици - дръзновение, успехи, 

шестици и много усмивки! Бъдете смели, вярвайте в успеха, истината и доброто! 

Учете днес и наистина ще успеете утре! 

 

С уважение, любов и благодарност, 

Нона Христова-Хофман 

 

 


