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училища залагат  
на методите  
на преподаванеН
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Министър Красимир 
Вълчев: Инвестираме  
все повече средства 
във все по-модерни 
кабинети и лаборатории 
за обучение по STEM 
дисциплини и в 
образователни иновации

Еврокомисар  
Мария Габриел: 
Важно е в контекста 
на „Хоризонт Европа“ 
обществото да усети 
практическата стойност 
на научните изследвания

Свързват теорията 
с практиката
С бюджет от 46 млн. лв. „Студентски практики – 
Фаза 2“ осигурява обучението на 44 000 учащи се

Нестандартни решения за организацията на образователната среда и добавена реалност от най-ранна възраст – това предлага  
изложението Bett за нови образователни технологии.

По темата на стр. 7

Практическото обучение на 44 000 
студенти в реална работна среда ще бъде 
осигурено по проект „Студентски прак-
тики – Фаза 2“ на МОН. Прогнозно 6000 
студенти ще подобрят професионалните 
си умения. Младите хора изучават пе-
дагогически науки, 7000 студенти са от 
техническите специалности, а 2700 – от 
областите природни науки, математика и 
информатика.

Проектът ще се изпълнява до средата на 
май 2023 г. Бюджетът му е 46 млн. лв. и се 
финансира от ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. Организацията и 

провеждането на студентските практики се 
изпълняват от екип на МОН. Целта е чрез 
допълнителната практическа подготовка 
на студентите в реална работна среда да се 
повишат възможностите им за по-успешна 
реализация на пазара на труда. Така те ще 
могат да развият полезни умения в област-
та, в която се обучават, и ще се увеличи 
мотивацията им да се реализират в при-
добитата професия след завършването си. 
Задачата на академичните им наставници 
е да осигуряват обратна връзка от бизнеса 
към висшите училища, за да се види дали 
има съответствие между съдържанието на 

учебните планове и програми и нуждите 
на пазара на труда.

С изпълнението на „Студентски практики 
– Фаза 2“ се очаква да се повиши качеството 
на образование и да се задълбочат връзките 
на висшите училища с бизнеса. Така ще 
може да се постигне съответствие между 
търсенето и предлагането на специалисти 
с професии, търсени на пазара на труда.

Проектът надгражда постигнатото от 
„Студентски практики – Фаза 1“, по кой-
то 45 453 студенти преминаха успешно 
практическо обучение в 6118 обучаващи 
организации. 
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и „Аз-буки“ – 
вече и на 
azbuki.eu
Национално издателство 

„Аз-буки“ направи още една 
крачка към повишаване на 
присъствието си в научни и 
образователни институции 
по света. Достъпът до из-
данията му – едноименния 
вестник и девет български 
научни списания, членове на 
най-престижните световни 
наукометрични бази, вече е 
достъпен и през евродомей-
на azbuki.eu.

Решението за регистри-
ране и на адрес с разшире-
ние .EU е част от идеята 
за възможно най-широко 
популяризиране на дейност-
та на издателството на 
Министерството  
на образованието  
и науката по света. Още 
от създаването си през 
2005 г. домейните с раз-
ширение .EU показват, че 
техните потребители си 
поставят цели, излизащи 
извън националния обхват, 
насочени към общоевропей-
ска трансгранична публика. 
Разширението често се из-
ползва за подчертаване на 
европейската идентичност 
на даден уебсайт. Абонати 
и партньори на вестник  
„Аз-буки“ са десетки учи-
лища и университети по 
всички континенти. Между-
народни са и авторската и 
читателската аудитория 
на научните списания, чле-
нуващи в престижни научни 
бази, като Web of Science, 
The Philosopher’s Index, ERIH 
PLUS, РИНЦ, CEEOL. Google 
Scholar, EBSCO. Използвано-
то в цяла Европа интернет 
разширение .EU дава и 
допълнителна сигурност за 
бранда и интелектуалния 
продукт на „Аз-буки“, освен 
това прави изданията му 
много по-разпознаваеми 
и ползващи се с доверие в 
международен мащаб. 



2 брой 6, 6 – 12. II. 2020 г.www.azbuki.bg РЕПОРТЕР

 

Рожден ден празнуват нашите колеги –  
главният редактор на сп. „Химия. Природните  

науки в образованието“ проф. д.х.н Борислав Тошев  
и проф. д.ф.н Добрин Добрев – научен ръководител 

на направление „Обществени и хуманитарни науки“ 
на Национално издателство „Аз-буки“.

Пожелаваме им здраве и нови творчески успехи!

На многая лета!

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Правителството одобри 
проект на Споразумение 
между Министерството на 
образованието и науката и 
Изпълнителна агенция „Опе-
ративна програма „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж“ (ОПНОИР) и Между-
народната банка за възста-
новяване и развитие (МБВР). Страните ще подпишат 
Споразумение за консултантска помощ със срок на про-
дължителност от 22 месеца от датата на подписване 
на документа.

МБВР ще подпомогне подготовката на Стратегиче-
ската рамка за образование до 2030 г., както и ще извър-
ши анализ на публичните разходи за наука и иновации и 
ще зададе насока за новите политики и инвестиции в об-
ластта на науката. Също така Банката ще подпомогне 
и процеса на програмиране на Оперативната програма за 
наука и образование за периода 2021 – 2027 г.

Стойността на консултантската помощ е 2 794 189 
евро, съфинансирани от Приоритетна ос 4 „Техническа 
помощ“ на ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 – 2020 и бюджета на Министерството на 
образованието и науката.

* * *
Министерският съвет прие промени в три норматив-

ни акта – Устройствения правилник на Министерството 
на образованието и науката (УПМОН), Постановление  
№ 13/31.01.2018 г. за определяне на второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра на образование-
то и науката и Постановление № 148/ 24.07.2017 г. за при-
емане на Устройствен правилник на Министерството на 
здравеопазването.

Измененията и допълненията на Устройствения пра-
вилник на МОН имат за цел да обезпечат изпълнението на 
задълженията за административните органи по Закона за 
киберсигурност, както и по Наредбата за минималните из-
исквания за мрежова и информационна сигурност. Създава 
се Звено за мрежова и информационна сигурност на пряко 
подчинение на министъра за осъществяване на функции, 
свързани с организирането, управлението и прилагането 
на мерки за мрежова и информационна сигурност в Ми-
нистерството. Обособява се също така и нова дирекция 
– „Политики за стратегическо развитие, квалификация 
и кариерно развитие“, която обединява функциите на 
настоящите дирекции „Политики за стратегическо раз-
витие“ и „Квалификация и кариерно развитие“. Целта е 
постигане на по-добро административно управление на 
процесите и оптимизиране на числеността.

Актуализират се и функциите на дирекция „Профе-
сионално образование и обучение“ в изпълнение на поли-
тиките на МОН за осигуряване чрез дуално обучение на 
съответствие с търсенето на пазара на труда.

Промените включват и Националния център за ин-
формация и документация (НАЦИД) към министъра на об-
разованието и науката. Във функциите му преминават 
още три нови дейности – поддържането на Регистъра 
на академичния състав на висшите училища, създаване 
и поддържане на Национален портал за отворен достъп 
до научна информация, организирането и поддържането 
на информационна система с различни регистри. Поради 
допълнително възложените задачи НАЦИД ще разполага 
с още четири щатни броя. Увеличението е за сметка на 
намаляване на общата численост на МОН с два щатни 
броя и на общата численост на регионалните здравни ин-
спекции в системата на здравеопазването с два щатни 
броя, което е съгласувано с Министерството на здраве-
опазването. 

„Инвестираме все по-
вече средства във все 
по-модерни кабинети и 
лаборатории за обучение 
по STEM дисциплини и в 
образователни иновации.“ 
Това припомни министъ-
рът на образованието и 
науката Красимир Вълчев 
по време на работното 
си посещение в образо-
вателни институции в 
област Варна. По думите 
му през следващата годи-
на акцентът ще бъде върху 
промяна на методите на 
преподаване, обмен на 
иновации и модернизация 
на учебната среда, която 
трябва да стимулира ин-
тереса към учене. Теми 
на разговорите с учите-
лите бяха облекчаването 
на учебните програми и 
увеличаване на практиче-
ските занимания. Необхо-
димо е също засилване на 
кариерното ориентиране 
на учениците към изуча-
ване на професии.

Министър Вълчев посе-
ти училища и детски гра-
дини в няколко общини 
в областта и проведе ра-
ботни срещи с директори, 
учители, социални парт-
ньори и представители 
на местната власт. Общи-
ните са сред най-важните 
ни партньори, подчерта 
министърът по време на 
дискусиите, свързани с 
учебния процес, матери-
алната база и транспорта 
на ученици и учители. 

Директори споделиха 
как използват отпуснатите 
от МОН допълнителни 
средства за работа с деца 
и ученици от семейства, 
в които образованието 
не се цени достатъчно. 
В тези случаи ролята на 
медиаторите е особено 
важна, казаха учители. 
Според тях допълнителна-
та подкрепа, осигурявана 
чрез европейски проекти 
като „Подкрепа за успех“ 

и „Активно приобщаване 
в системата на предучи-
лищното образование“, 
също насърчава децата в 
училище. Педагозите са 
категорични, че посеща-
ването на детска градина 
от най-ранна възраст е от 
особена важност за разви-
тието на най-малките.

В Старо Оряхово ми-
нистър Вълчев посети 
основно училище „Св. 
св. Кирил и Методий“, 

а в Долни чифлик – дет-
ска градина „Мечо Пух“.  
В Дългопол той разговаря 
с екипа в ДГ „Детелина“. 
Посещението в Прова-
дия включваше срещи в  
1. ОУ„Христо Смирнен-
ски“ и Професионалната 
гимназия по селско сто-
панство, както и в Про-
фесионалната гимназия в 
Суворово, където също се 
подготвят кадри за аграр-
ния сектор. 

Акцентът  
са иновациите
Общините са сред най-важните партньори  
на училища и детски градини в образованието

Ранната предучилищна подготовка – шанс за хиляди деца
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Подкрепа и партньорство в работата по реализиране 
на Стратегията за дигитална трансформация на София 
заявиха на среща с кмета на София Йорданка Фандъкова 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Дигитализацията е в основата на подобряване на услугите 
и качеството на живот. Тя е стратегически инструмент за 
икономиката на града и дава възможност за развитие на 
повече услуги както за гражданите, така и за бизнеса“, каза 
кметът на София Йорданка Фандъкова. 

Тя заяви, че както е поела ангажимент, в Столична 
община е създаден ресор „Дигитализация, иновации и 
икономическо развитие“. „Работим в няколко приори-
тетни стъпки: първо – най-използваните услуги, които 
не са дигитални, да се дигитализират, да се модернизира 
системата и да се увеличи броят на дигиталните услуги, 
необходими на гражданите и бизнеса. Важно е адми-
нистрацията на общината да не изисква от гражданите 
и бизнеса документ, който самата тя издава, а да прави 
вътрешна проверка“, каза Фандъкова. Тя припомни 
развитието на дигиталните услуги за бизнеса чрез сай-
та на направление „Архитектура и градоустройство“.  
В него се предлагат редица електронни услуги.

През 2015 г. Столичната община  разработи и внедри 45 
електронни услуги. Тя е първата, която стартира отваря-
нето на данни. Стратегията за дигитализация е направена 
след проучване на обществеността и бизнеса в столицата 
с над 100 експерти, организации и ИТ компании.“

Фандъкова запозна АИКБ с възможности за сътруд-
ничество в проекти в сферата на социално отговорния 
бизнес. От Асоциацията изразиха готовност за подкрепа 
с експертиза и партньорство. 

Бизнесът подкрепя 
дигитализацията в София

Четвъртокласниците от ОУ „Йордан 
Йовков“ – Варна, са победителите в пър-
вото Национално състезание по четене и 
създаване на дигитално съдържание за 
училищни класове. То се проведе по ини-
циатива на МОН в Книговище.бг – плат-
формата за стимулиране на осмислящото 
четене сред децата. 

На второ място в състезанието са тре-
токласниците от ОУ „Братя Миладинови“ 
– Бургас, а на трето са учениците от IIIв 
клас на ОУ „Иван Вазов“ – Свиленград. 

Между 9 декември 2019 г. и 4 февруари 
2020 г. в състезанието се включиха 336 
класа  от 68 населени места в страната и 
един български клас във Виена. Учени-
ците се състезаваха чрез въпросниците 
в Книговище.бг по разбиране на книгите 
и приказките, които са прочели. Резулта-
тите отчитат броя решени въпросници, 
трудността им и верността, с която са 
решени. Децата решиха въпросниците в 
Платформата общо 62 557 пъти за пери-
ода на състезанието. Създадоха 87 нови 
въпросника по детски книги, приказки и 
енциклопедии и станаха дигитални създа-
тели в Платформата.

Състезанието е инициирано от МОН в 
изпълнение на Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотност-
та (2014 – 2020). 

Варненчета 
четат най-много
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Защо лайквам,  
а не харесвам?

Сия КОЛКОВСКА*

На всеки вероятно е направило впечатление  
изобилието от чужди думи, които се появяват в езика 
ни. Тe са свързани не само с интернет и социалните 
мрежи, но и с нови понятия от редица други сфери 
на живота – спорта, музиката, развлеченията и други.

В много случаи тези заети думи означават обек-
ти, за които в езика ни липсват названия, срв. дрон, 
хаштаг, селфи и др. В други случаи обаче редом с 
новата дума се употребява и домашно название – 
дума, съчетание, или възниква ново значение. На-
пример освен лайквам със значението ‘изразявам 
одобрение на статия, снимка и др. в социалните 
мрежи чрез натискане на съответния бутон’ из-
ползваме и глагола харесвам в новото му значение.  
В този случай между заемката и домашното название 
възниква синонимия. Двете названия се конкурират 
помежду си, като по-големи възможности за утвър-
ждаване в езика ни има по-употребимото от тях.

Паралелно функциониране на заемка и домаш-
но название наблюдаваме и в редица други случаи. 
Например при новите единици фейкнюз и фалшива 
новина, стартъп и стартираща компания заемката 
се конкурира с домашно словосъчетание. При не-
ологизмите сейввам и запазвам, ъпгрейдвам и над-
граждам едно и също действие се означава от заета 
дума и ново значение на позната в езика ни дума. 

При синоними от типа на лайквам и харесвам 
препоръчително е да използваме домашното назва-
ние вместо заетата дума. Отговорното отношение 
към българския език в тези случаи означава да огра-
ничим употребата на заемката в речта си, като отда-
дем предпочитание на домашното название, с което 
ще подпомогнем неговото по-лесно утвърждаване.

*Проф. д-р Сия Колковска работи в Секцията за 
българска лексикология и лексикография на Института 
за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН. 
Съавтор е в тълковни, неологични, терминологични и 
двуезични речници.

„Укрепването на Европейското научноизследователско пространство заедно с държавите членки стои 
високо в политическия дневен ред на Европейската комисия и сред моите приоритети като ресорен комисар. 

За тази цел трябва да предприемем мерки на всички равнища – ЕС, национално, регионално. Интензивните 
диалози с гражданите са ключови. Те допринасят за повишаване на осведомеността и видимостта на евро-

пейските научни изследвания, за възстановяване на доверието на гражданите в науката. Трябва да излезем 
извън традиционния подход на правене на политики и да се вслушваме повече в гражданите. Така ще сме по-

ефективни в действията си за създаване на четириъгълник на знанието, включващ науката, образованието, 
иновациите и ползите за обществото.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриване-

то в Загреб на Съвета по конкурентоспособност на министрите, отговарящи за научните изследвания. 
Страната ни е представена от заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева
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С новата програма за 
наука и изследвания на 
Европейския съюз „Хо-
ризонт Европа“ науката 
излиза от лабораториите 
и се превръща в основен 
фактор за един по-добър, 
по-справедлив и устойчив 
свят. Осигуряването на 
достатъчнo храна, успеш-
ната трансформация на 
обществата и професии-
те на бъдещето, борбата 
с раковите заболявания 
и предотвратяването на 
бедствия са само част от 
предизвикателствата пред 
изследователите. Това е 
и темата на гражданския 
диалог с еврокомисаря 
по иновации, научни из-
следвания, култура, обра-
зование и младеж Мария 
Габриел, организиран от 
Представителството на Ев-
ропейската комисия в Со-

фия. В дискусията участва 
и доц. д-р Лъчезар Филчев 
от БАН –  член на съвета 
към „Мисия за здраве на 
почвите и храните“ към 
„Хоризонт Европа“. 

„В рамките на този ди-
алог трябва да очертаем 
конкретни инициативи, 
които да позволят на 
страни като България да 
бъдат по-активни – под-
черта Мария Габриел. –  
И всички заедно да изве-
дем аспекта каква е пол-
зата за обществото. Свик-
нали сме да говорим за 
триъгълника на знанието, 
но много е важно в рам-
ките на новата програма 
всеки от изследователите, 
иноваторите, малките и 
средните предприятия, 
институциите да усетят 
практическата приложи-
мост на научните изслед-

вания. Има нужда от попу-
ляризиране на програмата 
„Хоризонт Европа“, както 
и от промяна и улесняване 
на процедури.“

Доц. Филчев сподели 
идеята си за изнесени за-
седания на мисиите, за да 
се стигне до максимален 
брой хора. Петте мисии 
в рамките на програма 
„Хоризонт Европа“ са 
насочени към решаване 
на глобални предизвика-
телства – борба с рака, 
опазване на водите, енер-
гетиката, цифровизацията, 
земеделието, устойчивите 
градове. 

„Следващите 5 години 
ще говорим много за зеле-
ния пакт – 35% от бюджета 
на „Хоризонт Европа“ са 
предвидени за справяне с 
този феномен – допълни 
Габриел. – Всяка година 

ще се измерва и отчита 
постигнатото във всяка 
мисия. Посланието към 
председателите на бордо-
вете на мисиите е до май 
месец да идентифицират 
първите действия, които 
ще предприемат за пости-
гането на реален практи-
чески принос.“

Основен принцип за 
отпускане на средства 
остава високото качество 
на проектите. Трябва да 
се обърне и по-голямо 
внимание на тяхното по-
тенциално въздействие. 
В момента има 120 парт-
ньорства. Но какво е тях-
ното въздействие, е труд-
но да се каже. Затова ЕК 
предлага партньорствата 
да станат 40 – 50 макси-
мум. Не бива да се допус-
ка и 10 проекта да правят 
едно и също.  

 „Хоризонт Европа“ –  
новите хоризонти
Качество и потенциално въздействие  
се очакват от проектите по новата РП

„Радецки“ се върна  
в Козлодуй

„Обновяването на българско-
то училище означава запазване 
на традициите и осигуряване на 
съвременна образователна среда. 
Едно училище не е само сграда, 
едно училище се изгражда от учи-
телите и учениците, от тяхната воля 
и амбиции, от тяхната упоритост, 
стремеж към знания и мечти.“ Това 
сподели заместник-министърът на 
образованието и науката инж. Таня 
Михайлова в Тетевен. Тя „откри“ 
напълно реиновираната сграда на 
стогодишното СУ „Георги Бен-
ковски“. Стойността на ремонта 
е 1 247 120 лв. Средствата са от 
„Програма за развитие на селските 
райони“ (2014 – 2020 г.).

СУ ,,Георги Бенковски“ е най-го-
лямото училище на територията на 

общината. В него учат 431 учени-
ци в 21 паралелки. Училището има 
и профилиран прием след VII клас 
по „Софтуерни и хардуерни науки 
с интензивно изучаване на англий-
ски език“; професия „Финансист“ 

– специалност „Застрахователно и 
осигурително дело“, с разширено 
изучаване на английски език; про-
фесия „Хотелиер“ – специалност 
„Организация на хотелиерството“, 
с разширено изучаване на англий-
ски език.

СУ „Георги Бенковски“ е едно 
от петте училища в страната, кое-
то в сътрудничество с УНИЦЕФ 
работи по съвместната програма 
на световната организация и МОН 
„Стъпки заедно“ – за създаване на 
сигурна училищна среда и пре-
венция на насилието в училище. 
Целта е да се създаде сигурна и 
безопасна среда, която утвърждава 
училищна култура, основана на 
взаимно уважение, равно достойн-
ство, справедливост.  

Промяната минава  
през качествено образование

Зам.-министър  
инж. Таня Михайлова

„Български пощи“ пуснаха  
в употреба издание  
на тема „100 години  

от рождението на Леда  
Милева“. Пощенско-филател-

ното изданието се състои  
от една пощенска марка  

и специален пощенски печат. 
Художник на марката е Маглена Константинова.

Корабът музей „Параход 
Радецки“ се завърна на прис-
танището на Козлодуй. През 
2019 г. кабинетът гласува и 
отпусна средства за планов 
преглед и ремонт на свети-
нята. А в края на миналата 
година параходът пристигна 
на сухия док в румънския 
град Браила. Там специа-
листи обследваха подвод-
ната част за установяване 
на годността на външната 
обшивка на корпуса и уст-
ройствата в подводната част 
на кораба. Той премина също 
през преглед и изпитания на 
конструкцията, ремонт на 
корпуса и надстройките и 
основен ремонт на двигател-
но-гребните колеса. 

Предстои експерти от 

НИМ да разработят кон-
цепция за обновяване на 
постоянната му експозиция, 
представяща делото на Хрис-
то Ботев. Планирано е в нача-
лото на април т.г. Музеят да 
отвори врати и да посрещне 
първите си посетители.

В следващата фаза – „Ре-
монтни дейности, които ще 
се извършат на вода“, пред-
стоят преглед и ремонт при 
необходимост на корабните 
системи, устройства и ме-
ханизми. Едва след това ще 
може да получи Корабно 
удостоверение за вътрешно 
корабоплаване от Изпъл-
нителна агенция „Морска 
администрация“ и ще възоб-
нови и плаванията по река 
Дунав. 
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всяка държава от Европейския съюз. Преводачите на ЕК из-
браха победителите сред 3116 участници от цяла Европа, 
а темата тази година е свързана с ролята на младежите в 
изграждането на бъдещето на Европа. 

През пролетта най-добрият млад преводач от всяка 
държава ще пътува до Брюксел, за да получи наградата си 
и да се срещне със свои връстници, както и с професионал-

Наградата на ЕС за млад 
преводач отива в Ловеч

Ан-Никол Мартинчева е българският победител в тазго-
дишното 13-о издание на конкурса на ЕК за млади преводачи 
Juvenes Translatores. За втори път от 2010 г. насам наградата 
отива в Профилираната езикова гимназия ,,Екзарх Йосиф I“ 
в Ловеч. Антония Радославова – възпитаничка на същата 
гимназия, пък печели едно от седемте специални отличия за 
български преводи с много високо качество.

Със своя превод от испански на български език Ан-Никол 
изпревари 79 свои връстници от общо 17 средни училища в 
България и стана един от 28-те победители — по един от 
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ни преводачи от ЕК. За първи път тази година Конкурсът 
протече изцяло онлайн. Той се проведе на 21 ноември 2019 г. 
едновременно във всички 740 избрани училища — от фин-
ландския град Оулу до азорския остров Сао Жорж (Португа-
лия). Участниците можеха да изберат да превеждат между 
която и да е комбинация от два от официалните езици на 
ЕС. От 552 възможни езикови комбинации младите превода-
чи са използвали 150.

През 2019 г. в Конкурса взеха участие над 3100 ученици 
от 740 училища в ЕС. В България участваха 17 средни учи-
лища с общо 80 ученици. Българските участници в Конкурса 
използваха общо шест езикови комбинации за преводите 
си: от английски, френски, немски, италиански, испански или 
румънски към български език. Интересен факт е, че от бъл-
гарски език като оригинал има общо девет превода от учас-
тници в други държави: към английски, немски и гръцки език.

В НЯКОЛКО РЕДА
ЕП УДЪЛЖИ С 3 СЕДМИЦИ 

срока за кандидатстване за 
младежката награда „Карл 
Велики“. Младите хора на 
възраст от 16 до 30 години 
могат да представят своя 
проект с европейско измере-
ние до 21 февруари и да си 
осигурят шанс да получат 
парична подкрепа и извест-
ност. Проектите трябва да 
утвърждават разбирател-
ството в Европа и по света; 
да спомагат за развитие на 
общо усещане за европейска 
идентичност и интеграция; 
да служат като образец за 
младите хора в Европа; да 
предлагат практически при-
мери за това как европейци-
те могат да живеят заедно 
като единна общност. Нацио-
нално жури във всяка страна 
от ЕС избира по един проект, 
а след това от селектирани-
те 28 проекта се определят 
най-добрите три. Наградите 
на победителите ще се връ-
чат на церемония в Аахен, 
Германия, през май 2020 г.

* * *
БЪЛГАРСКИЯТ ЕВРОКОМИ-

САР МАРИЯ ГАБРИЕЛ и най-
голямата европейска фонда-
ция за култура Europa Nostra 
поставят началото на тясно 
сътрудничество за опазване 
на културното наследство. 
Обсъдени са съвместни 
инициативи, чрез които 
културното наследство да 
запази мястото си сред по-
литическите приоритети 
на ЕС. Близо 20 години ЕК и 
Фондацията организират 
Наградата на ЕС за култур-
но наследство. Българският 
еврокомисар сподели с ръко-
водството на Europa Nostra, 
че програмите „Творческа 
Европа“, „Хоризонт Европа“, 
„Еразъм+“ също ще подкре-
пят действия, свързани с 
популяризирането, дигита-
лизацията и съхраняването 
на културното наследство. 

* * *
ЕК ОПРЕДЕЛИ СЛЕДВАЩИ-

ТЕ СТЪПКИ в областта на 
5G мобилните мрежи, които 
включват смекчаващи мерки 
за въвеждане от държавите 
членки на ЕС, за да противо-
действат на рисковете за 
киберсигурността, свързани 
с разгръщането на петото 
поколение мобилни мрежи. Те 
третират всички рискове, 
включително риска от наме-
са от неевропейска държава 
или подкрепени от държава 
участници чрез веригата на 
доставки на 5G. ЕК призовава 
за въвеждането на ключови-
те мерки до 30 април 2020 г. 
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От 1 февруари 
2020 г. Вели-
кобритания не 
е член на ЕС. 
Но до края на 
годината ще 

тече т.нар. преходен период, 
през който трябва да бъдат 
договорени съдържанието 
и параметрите на бъдещите 
отношения с Лондон. Сагата 
трябва да приключи на 31 
декември 2020 г., но може да 
бъде удължена с до две години.

Докато трае преходният 
период, правилата за пътуване 
остават непроменени и граж-
даните на ЕС ще могат да вли-
зат във Великобритания с лич-
на карта или със задграничен 
паспорт. След 1 януари 2021 г. 
обаче те могат да бъдат проме-
нени, така че плануващите да 
пътуват догодина, е по-добре 
да си извадят международен 
паспорт с биометрични данни.

Българите, които живеят и 
работят във Великобритания, 
могат да подадат документи 

за статут на уседналост до 30 
юни 2021 г. Според последна-
та официална статистика на 
МВР в Обединеното кралство  
139 000 наши граждани са 
подали такива заявления. Одо-
брените ще получат статут или 
временен статут за уседналост 
в зависимост от това колко 
дълго са пребивавали в Обеди-
неното кралство към момента 
на кандидатстване. Обикно-
вено тези, които са живели в 
продължение на 5 години там, 
получават статут за уседналост 
и по-големи права.  

До края на преходния период 
няма да има промени в правата 
на българските граждани във 
Великобритания, както и на 
британските граждани у нас. 
Условията и правилата за рабо-
та, търговия, бизнес, обучение, 
туризъм и др. до неговия край 
остават непроменени. 

Европейските здравни карти 
също ще бъдат валидни до края 
на преходния период. Дали ще 
се начислява роуминг на тери-
торията на Обединеното крал-
ство, ще зависи от това какви 
са сключените споразумения 

между българските и британ-
ските мобилни оператори, така 
че преди пътуване е добре да 
попитате вашия оператор. 

Правилата за банкиране 
също не се променят в рамките 
на преходния период. Все пак 
е добре да се обърнете към 
обслужващата ви банка за раз-
мера на таксите при теглене от 
банкомат във Великобритания 
с българска банкова карта, 
тъй като условията за теглене 
могат да се различават в зави-
симост от сключения договор.

Приетото споразумение за 
оттегляне уреди важни пробле-
ми, като правата на гражданите 
на ЕС във Великобритания и 
на британците в ЕС, финансо-
вите ангажименти на Лондон, 
както и контрола по границите, 
особено тази между Обедине-
ното кралство и Ирландия.

Въпросите на бъдещото съ-
трудничество обаче са предмет 
на отделно споразумение. ЕК 
вече публикува препоръка към 
Съвета на Европа за започване 
на преговори за ново партньор-
ство с Обединеното кралство. 
Тя включва всеобхватно пред-

ложение за указания за водене 
на преговори, в което се оп-
ределят обхватът и условията 
на бъдещото партньорство, 
което ЕС предвижда да има с 
Обединеното кралство. Тези 
указания обхващат всички об-
ласти от интерес за преговори-
те, включително търговското 
и икономическото сътрудни-
чество, правоприлагането и 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, 
външната политика, сигур-
ността и отбраната, участието 
в програми на ЕС.

В договора за бъдещите 
отношения могат да влязат 
клаузи за сътрудничество в 
областта на отбраната, борба-
та с тероризма, опазването на 
околната среда, изследванията, 
образованието и други.

Целта е преговорите за бъ-
дещите отношения да бъдат 
приключени преди края на 
преходния период. Ако не 
бъде постигнато споразумение 
дотогава, Великобритания ще 
търгува с ЕС по правилата на 
Световната търговска орга-
низация.

Какво ни очаква 
след Брекзит
139 000 българи са подали документи за статут  
на уседналост във Великобритания, срокът изтича 
на 30 юни 2021 г.

Зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с българската общност във Ванкувър, Канада. Той разговаря с 
учителите и учениците от българските училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Родна реч“. БУ „Св. св. Кирил и Методий“ отваря 

врати през 2011 г. и в него се обучават около 80 деца. То организира курсове по български език и за възрастни – начинаещи и 
напреднали, предназначени за ученици в горни класове, членове на семейства от смесени бракове. 

От септември 2019 г. във Ванкувър е открито и второ българско училище – „Родна реч“
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Антоанета НАЙДЕНОВА

Измерени са 12 
показателя в ма-
щабно изследва-
не, обхващащо 
почти всичките 
395 иновативни 

училища от 28-те области в Бъл-
гария. То е възложено на екип 
от Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“ от Ми-
нистерството на образованието 
и науката по Националната про-
грама „Иновации в действие“. 
Изпълнението ѝ приключи в края 
на 2019 г.

„Целта на изследването е да се 
констатира до каква степен обра-
зователните институции са учещи 
се, доколко са иновативни и имат 
ли потенциал да се развиват и да 
създават модели. Досега такова 
проучване не е правено у нас и 
благодарение на измерените 12 
показателя ще се ориентираме до 
каква степен се доближаваме до 
ЕС.“ Това сподела Наталия Ми-
халевска – директор на дирекция 
„Образование на българите зад 
граница и училищна мрежа“, с 
членовете на Отрасловия съвет 
за тристранно сътрудничество. Тя 
представи първите резултати от 
изследването и информира соци-
алните партньори за развитието 
на иновациите в образователните 
институции.

„Междинните данни от про-
учването сочат, че училищата в 
България са с по-високи резултати 
от средното ниво в ЕС поне по 4 
показателя и психологическата 
сигурност е един от тях“, казва 
Михалевска. Графика показва до 
каква степен се доближават инова-
тивните училища до показателите 
на организациите от европейските 
институции, както и на тези в Бъл-
гария. Включването им в „Инова-
ции в действие“ 

носи високи 
резултати  

по отношение 
на креативност, 

отговорност, 
активност, 

експериментиране, трансфер на 
знания в практиката и анализ на 
информацията. „Ако в началото 
училищните екипи не са могли да 
преценят собствените си потребно-
сти и какви резултати ще постигнат, 
то сега вече знаят в каква посока 
трябва да се развиват, от какви ква-
лификации имат нужда“, обяснява 
Наталия Михалевска.  

Програмата „Иновации в дейст-
вие“ е въведена, за да насърчи 
споделянето и трансферирането 
на иновативните подходи по пътя 
на изграждането на иновативна 
култура. 

За първи път през учебната 
2017/2018 г. е приет Списък със 
184 иновативни училища в Бълга-
рия, който през следващата учебна 

чителят XXI век има 
нелеката задача да 
подготви Поколение 
XXI век, което изис
ква Образование XXI 
век. „Фронталното“ 
преподаване – тип 
лекция, отстъпва на 
т.нар. компетентнос
тен подход. 

В специалната руб
рика на в. „Азбуки“ се 
споделят идеи как се 
дават знания и ком
петентности на ди
гиталното поколение. 

У 39% от иновативните 
училища залагат на 
методите на преподаване
България е с по-високи показатели по отношение  
на психологическата сигурност в сравнение  
със средните нива в ЕС, сочи ново проучване

Педагозите в иновативните училища непрекъснато обмислят какво може да се подобри, за да привлекат интереса на учениците

година вече включва 290 училища, 
а през тази те са 395. Иновативните 
училища са от всички 28 области 
на страната, като най-много са 
в София-град – 79, следвани от 
Бургаска област – 41, и Пловдивска 
област – 39. Проектните предло-
жения за учебната 2020/2021 се 
подават в МОН до 31 януари, но не 
се очаква броят им да се разшири 
чувствително. 

Най-голям процент от предло-
женията за тази учебна година 
са насочени към нови методи на 
преподаване – 39%, следвани от 
организация и/или съдържание 
на обучението – 29%, управление, 
обучение и образователна среда – 
21%, и учебно съдържание, учебни 
планове и програми – 11%. „Освен 
че се създадоха нови иновативни 
учебни предмети, в някои училища 
се промени и учебната организа-
ция – отчита  Михалевска.  – Това 
доведе до по-голяма гъвкавост, 
включително самостоятелна под-
готовка, има различни варианти и 
усещане за свобода.“ 

Към министъра на образование-
то и науката е създадена Комисия за 
иновативните училища с участието 
на психолози, социолози, педаго-
гически специалисти, представи-
тели на научната общност, хора 
с доказан опит при създаването 
и прилагането на иновации в об-
ластта на образованието, науката 
и технологиите. Членовете на 
комисията правят мониторинг на 
училищните проекти за иновации, 
а екипите на РУО наблюдават тях-
ното прилагане и уведомяват МОН 
за резултатите. 

През тази учебна година е из-
вършен тематичен мониторинг 
на иновативните училища, като 
първата тема е свързана с въвеж-
дането на нови допълнителни или 

интегративни учебни предмети в 
гимназиален етап. До 15 януари 
2020 г. са посетени над 30 училища, 
ще бъдат посетени всичките 44, 
които са описали в предложенията 
си, че имат нов или интегративен 
учебен предмет. „От извършения 
мониторинг се вижда, че най-често 
става въпрос за изграждането на 
СТЕМ лаборатории, като в пакета 
влиза и обучението на учителите. 
Повечето от 

новите учебни пред-
мети са свързани  

със засилено 
 практическо  

обучение 

или пък са проектобазирани“, обяс-
нява Михалевска. 

Мониторингът очертава три ос-
новни тенденции. Първата е свърза-
на с по-достъпна среда, мотивация 
за учене и желание за реализация и 
развитие – на най-много места има 
иновации, свързани с родителите, 
иновативни технологии, интернет 
на нещата, дигитална креативност, 
роботика и програмиране. Втората 
тенденция, която се наблюдава, е 
свързана с интегративното знание 
и обучение с бинарни и интердис-
циплинарни уроци. Тя показва, че 
докато новите предмети могат да 
се въвеждат само в гимназиален 
етап, то интердисциплинарното 
обучение може да се прилага от  
I до XII клас и няма никакви огра-
ничения дали ще е за фундаментал-
ни природни науки, по информати-
ка и комуникационни технологии, 
изкуства и математика. Третата 
тенденция е свързана с граждан-
ското образование, с практиките 
за личностно развитие, обучението 
на децата от уязвимите групи, с 

преодоляването на агресията, с 
асоциалните прояви и емоционал-
ната интелигентност, учене чрез 
преживяване и т.н. Голяма част от 
новите учебни предмети, които 
са разработени и приложени, са 
свързани точно с емоционалната 
интелигентност, училищната ме-
диация, дигиталната креативност, 
личностното развитие и т.н. 

Общо 529 училища са вклю-
чени в програмата „Иновации в 
действие“ и са осъществени 748 
мобилности, за да се видят на мяс-
то иновативните идеи и практики 
в реална среда. В рамките на три 
дни училищата имаха възможност 
да покажат своите иновации, като 
включваха гостуващите ученици 
и учители в учебни часове и обме-
няха своя опит. От осъществените 
мобилности 490 са между инова-
тивни училища, а 258 са между 
иновативни и неиновативни. От 
МОН е извършен мониторинг 
на 25 от мобилностите, а от РУО 
във всичките 28 области – на 297 
мобилности. Изготвя се научно-
изследователски анализ на въз-
действието на Програмата, за да се 
усъвършенства нейното следващо 
издание. 

„Най-голям е делът на средните 
училища, които участват в обмена 
на иновации. Добрата новина е, 
че 80% от тях са избрали учили-
щето партньор, което да посетят, 
според вида на иновацията, а не 
по географски  принцип – казва 
Наталия Михалевска. – 93% от 
обмена е осъществен на място, в 
учебен час и показва на практика 
как се прилага иновацията в реална 
среда. 78% от учениците, които 
са участвали в обмена, са били 
активни и са участвали лично в 
иновативните часове. Повече от 
половината неиновативни училища 

са заявили, че ще приложат това, 
което са видели, или нещо подобно. 
Постигнатите резултати доведоха 
до идеята за награди за иноваторите 
в образованието – за директори, 
учители, учителски екипи – казва 
Михалевска. – На следващ етап 

има идеи  
да се въведат  

и награди за ученици, 

защото някои от гимназистите са 
по-иновативни и от учителите си.“ 

Темата на Първия национален 
конкурс за иноватори е „За учите-
лите, които вдъхновяват“. Идеята 
е педагозите, които генерират ино-
вации и са лидери на промяната, 
да получат признание, подкрепа 
и възможност да популяризират 
опита си. Ще бъдат раздадени 
награди в три категории. Първата 
е за учители и учителски екипи, 
които са вдъхновили за постижения 
учениците си в клас, включително 
чрез промяна на училищната среда. 
Втората е за екипи, които чрез дей-
ности в извънучебно време са съз-
дали у учениците знания, умения 
и нагласи, с които са ги направили 
по-успешни. Третата категория е за 
директори и управленски училищ-
ни екипи, които чрез организацията 
на работа и доброто управление 
са създали условия за промяна в 
училищния живот и нагласите на 
учениците за постижения. 

Конкурсът се провежда на три 
етапа – училищен, областен и 
национален. За националния кръг 
на Конкурса в МОН са постъпили 
общо 145 предложения от всички 
категории, от които за учители са 
63, за училищни екипи – 41, за 
директори – 17, и за управленски 
екипи – 24. 
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Столичното 
70. основ-
но училище 
„Св .  Кли -
мент Охрид-
ски“ е едно 

от многото квартални учи-
лища в София. Създадено 
е през 1942 г. със спомоще-
ствователството и по ини-
циатива на хората от тога-
вашния квартал „Бакърена 
фабрика“ (днес „Модерно 
предградие“). Теренът за 
строителството е дарен от 
местна фамилия. Днес на-
следниците ѝ живеят извън 
България, но се интересу-
ват и периодично получават 
информация за случващото 
се в училището.

Открито е като начално, 
а през 50-те години на ми-
налия век става основно. 
Броят на учениците варира 
през годините, като в мо-
мента те са 165 – за всеки 
клас по една паралелка и 
две подготвителни групи с 
5- и 6-годишни деца. Такъв 
е капацитетът на сградата. 
До VI клас включително 
децата са на целодневно 
обучение. Всички учат в 
една смяна. Учителите за-
едно с директорката са 18. 
От тази година в училище-
то е назначен и психолог на 
пълен работен ден. 

„Голяма част от децата 
са от уязвими групи, от 
социално слаби семейства. 
Назад в годините сме имали 
доста случаи на отпаднали 
ученици и на такива, които 
нередовно ходеха на учи-
лище. Днес смея да твърдя, 
че този проблем е в значи-
телна степен преодолян. 
Целите и задачите ни са 
съвсем други. 

А най-важната е 
повишаване  

на качеството 
на обучение  

и резултатите 
от външните 

оценявания“, 

категорична е директорката 
на 70. ОУ Величка Тасе-
джикова.

Означава ли това, че е 
намерен и общ език с роди-
телите и те са припознали 
ползата от образованието 
на своите деца. „И при 
малките, и при големите 
ученици корените на проб-
лема винаги и на първо 
място са в семейството“, 
категорична е директорка-
та. Затова неслучайно тя и 
нейните колеги са работили 
години наред много и по-
следователно за решаване 
на проблема и имат своя 
принос за създаването на 
Националния механизъм за 
задържане и обхват. Голяма 
част от мерките, предвиде-
ни в него, екипът на 70. ОУ 
прилага от години. „Затова 
от личен опит знаем кои 
мерки са работещи и кои 
– не. Стъпвайки на резулта-
тите от нашата практика, от 
години подаваме предложе-
ния до МОН“, казва моята 
събеседничка.

Какво показва практика-
та на учителите от 70. ОУ. 
„Така създаденият механи-
зъм не отговаря в доста-
тъчна степен на днешния 
ден. Необходими са по-раз-
лични мерки. Според нас 

Механизмът работи, когато 
всички се хванат за работа
В столичното 70. ОУ делегираният бюджет стига  
и за заплати, и за модернизиране на инфраструктурата 

Бъдещето на децата е задача на цялото общество, затова всички институции трябва да си свършат работата по обхвата

Величка Таседжикова,  
директор

интереси от най-различен 
характер, включително за 
наваксване на изоставането 
по някои предмети. Уро-
ците извън класните стаи, 
в културни институции са 
добре позната практика в 
„Св. Климент Охридски“. 
„Нашите ученици много 
често са на театър, посе-
щават музеи и изложби. 
Провеждат 

часове  
в културни 

институции. 

Нерядко в инициативите се 
включват и родителите. За 
мнозина това са непознати, 
нови преживявания. Много 
повече от това обаче учили-
щето не може да направи“, 
казва Таседжикова. 

А проблемни деца винаги 
ще има, макар и единици. 
Това са деца от семейства, 
в които я няма мотивацията 
за учене и образованието не 
е ценност. Училището не 
може само да преодолее про-
блемите с тези семейства. 

Точно такъв случай има 
в момента в 70. ОУ с три 
сестри. Родителите си на-
мират хиляди причини, за 
да не ги изпращат редовно 
на училище. Разбира се, 
голяма част от отсъствията 
са извинени с медицински 
бележки. Но те не решават 
проблема. „Направихме 
какво ли не, но без резул-
тат. Впрочем семейството 
обитава социално жилище 
и в договора с района е 
залегнало задължението 
децата да посещават ре-
довно училище. Но това си 
остава на хартия. Родите-

основната работа е тази с 
родителите. Дотук добре, 
но училището не може да 
бъде оставено само и един-
ствено в решаването на 
този основен въпрос. За 
съжаление, това продъл-
жава да се случва. Дру-
гите институции мълчат.  
А силите и възможностите 
на училищата, които се 
сблъскват с тези проблеми, 
са максимално изстиска-
ни – успешно да работят 
с родителите, да създават 
подходяща образователна 
среда и възможности за 
разгръщане на таланта на 
всяко дете, да организират 
различните форми на под-
крепа, допълнителна рабо-
та, консултации, занимания 
по интереси, включване в 
различни програми и проек-
ти“, изброява  директорката. 
Крайно време е общини, 
райони, социални служби 
да започнат да осъществяват 
своите нормативно опреде-
лени задължения.

При необходимост, а та-
кава възниква почти еже-
дневно, в 70. ОУ осигуряват 
психолози, логопеди. Ор-
ганизират се занимания по 

лите не търпят санкции по 
никакъв начин. Решиха да 
преместят децата си в друго 
училище. За нас проблемът 
се решава – три проблемни 
деца по-малко. Но той се 
„премества“ от нашето в 
другото училище. И те ще 
продължат да бъдат застра-
шени от отпадане“, разказ-
ва сагата директорката.

На ход са другите инсти-
туции, които е крайно вре-
ме да започнат да работят. 
Подобни случаи са проб-
лем на цялото общество и 
всички законово заинтере-
совани страни трябва да се 
включат в решаването им.

Преди дни по инициа-
тива на началника на РУО 
– София, д-р Ваня Кастрева 
се провежда среща с ра-
йонни кметове. След тази 
среща както Таседжикова, 
така и останалите ѝ колеги 
се надяват нещата да започ-
нат да се случват. 

Накъде след VII клас? 
Кой насочва децата къде да 
продължат образованието 
си според интересите и 
възможностите си? „Това 
е друга наша голяма от-
говорност. Заедно със се-
мействата обсъждаме въз-
можностите за житейската 
и трудовата реализация на 
децата. Разясняваме пол-
зите от професионалната 
подготовка. Ориентираме 
ги за училища и професии. 
Заедно с нас бъдещите 
гимназисти попълват доку-
ментите за кандидатстване, 
често дори ги водим в съот-
ветните гимназии. Следим 
ги до последно как се раз-
виват, независимо успешно 
или не съвсем завършват 

обучението си. 
Затова е нормално и 

като гимназисти децата 
да продължават да идват 
в училище. Показват ни 
бележниците си, споделят 
успехите си, търсят помощ 
за обучението си. Няма пре-
подавател, който да откаже 
допълнителна работа и с 
бившите ни ученици, за да 
не изостават по български 
език, математика, природни 
науки, английски език. Те 
може вече да са ученици в 
други училища, но си ос-
тават наши деца. А учили-
щето е институцията, към 
която те се обръщат най-
напред – и за добро, и лошо.  
В годините се научиха и 
така ни възприемат и това 
е едно от най-големите ни 
постижения. Много е

ценна прием-
ствеността – 

децата на наши 
ученици идват 

да учат при нас. 

Когато вляза в подготви-
телните групи, виждам, че 
90 на сто са деца на наши 
деца. Хората разчитат на 
училището. В него са се 
изучили поколения и ро-
дове. Един добър атестат 
и за институцията, и за 
учителите.“

Величка Таседжикова е 
секретар на Съюза на рабо-
тодателите в системата на 
народната просвета в Бъл-
гария. Затова се изкушавам 
да я попитам за „недо-
волните“ малки училища. 
Има ли повод за такова 
недоволство? Защитени ли 

са интересите им?
„Разделението на малки 

и големи училища е много 
условно. На територията 
на столицата сме приели 
за малки училища такива 
с деца до 118 – по една 
паралелка от I до VII клас. 
На тях със сигурност им е 
трудно. А затрудненията с 
бюджетите идват от това, 
че те трябва да обезпечат 
учебния план с учители, 
които често са на по-висока 
възраст и следователно с 
по-високи заплати заради 
трудовия стаж и професи-
онален опит – чисто счето-
водни сметки.

Другият проблем е, че 
част от тези училища се 
намират в квартали с недо-
там добра инфраструктура, 
което затруднява придвиж-
ването на учителите. 

Да, има, условно казано, 
малки училища, които не се 
справят добре с бюджетите 
си, но и такива, които се 
справят много успешно. За 
пример ще дам училища в 
„Кремиковци“, в „Панчаре-
во“, „Връбница“, включи-
телно и нашето. Вярно е, че 
част от тях вече разполагат 
с добра база, но са помис-
лили и как да оптимизират 
състава си.

От друга страна, има 
и големи училища, кои-
то също изпитват затруд-
нения с покриването на 
бюджетните си разходи. 
Защо? Проблемите идват 
от съотношенията – площ 
и ученик, брой педагоги-
чески персонал и ученик, 
общ персонал и ученик. 
Все важни неща. 

На стр. 8
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Николай КЪНЧЕВ
Наш специален пратеник

София – Лондон

Tе х н о л о г и и т е  и 
интер активността 
вече са нераздел
но свързани с обу
чението. И докато 
малките ученици 

кодират движенията на роботи 
в геометрични фигури, големите 
работят с 3D визуализации по 
биология, устройство на автомо
била или готварство. Това видяха 
на Bett Лондон – едно от най-
големите световни изложения 
за образователни технологии, 
над 60 000 посетители от цял 
свят. Все повече разработки 
са насочени към развитието на 
емоционалната интелигентност 
и преодоляването на трудности
те при абстрактното мислене. 
Интерактивните дъски, които 
натоварват зрението на децата, 
вече са демоде, на тяхно място 
идват мултимедийните екрани 
с многобройни приложения, 
интерактивност и voting уроци. 

Не бяха малко и представите
лите на родни училища на изло
жението в Лондон. Те дойдоха 
както да видят новостите в тех
нологиите и иновациите, така и 
да потърсят стимул за споделяне 
и предаване на опит. Да се убе
дят отново, че уравновиловката 
действа демотивиращо. И вместо 
да се отпускат средства за инова
ции „на калпак“, е изключително 
важно да действат ефективни 
стимули за тези, които не само 
са първи в иновациите, но и 
споделят опита си с останалите.

Един такъв вариант е да се 
създаде пространство в Облака, 
в което всички, ползвали сред
ства за иновации и обмяна на 
опит, да бъдат длъжни да качват 
разработките си и да ги правят 
достъпни за всички. 

„Изключително съм впечат
лена от начина, по който пре
подаватели и експерти промо
тират своята работа“, споделя 
Гергана Петрова, директор на 
Природо-математическата гим
назия „Акад. Боян Петканчин“ 
– Хасково. Според нея са из
ключително важни поведението 
и убедеността на образовател
ния експерт пред аудиторията, 
скъсяването на дистанцията с 
публиката – дори и чрез атрак
тивен стил на обличане в съот
ветствие с преподаваната тема. 
„Впечатли ме разработката Lens 
на Microsoft – софтуер, даващ 
възможност чрез 3D очила да 
„виждаш“ с помощта на добаве
на реалност цялата обосновка на 
урока. С виртуално „почукване“ 

Ефективни стимули  
за първите в иновациите
Решения за цялостна организация на образователната среда  
и добавена реалност от най-ранна възраст – това видяха наши 
преподаватели на изложението Bett

с пръсти да можеш да обикаляш 
из материала“, казва Петрова. 
Както и VR кубче, което се 
превръща в своеобразен ключ с 
изписаните по страните му QR 
кодове. В помощта на специално 
приложение за смартфон след 
сканиране на кода виждаме цели 
теми – за действието на вулка
ните или за строежа на земната 
кора например – огромен ресурс, 
достъпен чрез един QR код. Ак
центът все повече ще се поставя 
върху търсенето на начини, чрез 
които ученикът може да експе
риментира, да учи чрез реалната 
среда“, смята Петрова. Пример 
дава със специалната писалка, 
която с минаване върху редовете 
сканира текст и автоматично го 
прехвърля в компютър, така поз
волява бързото му редактиране и 
препращане. Или text-to-speech 
писалката, която „чете“ ска
нирания текст и по този начин 
помага на деца със специфични 
затруднения. 

Учебният софтуер разно
образява учебното съдържание и 
подобрява преподаването, смята 
и Емил Терзийски – директор 
на Земеделската професионална 
гимназия „Климент Тимирязев“ 
в Сандански. За него акцент на 
Bett са интерактивостта, раз
нообразието в съдържанието, 
използването на мултимедий
ните възможности и е-учебници.  
„В училището вече разполагаме 
с два стереоскопични дисплея 
– за уроците по анатомия и 
физиология и по устройство на 
автомобила. Имаме амбицията 
да закупим трети – за обучение
то по хранителни технологии“, 
казва Терзийски. Според него 
вече е дошло времето за раз
работване на STEM продукт, 
обобщаващ всички предмети от 
сферата на природните науки, 
технологиите, математиката и 
информатиката.

Най-скъпият 
продукт е доброто 

образование, затова 
трябва да се 

стремим да внасяме 
най-доброто  

в училище. 

Така обяснява желанието си да 
посети Bett, Петя Сярова, дирек
тор на Профилирана гимназия 
„Васил Левски“ – Ямбол. Според 
нея е изключително вярно твър
дението, че един глас може да 
промени една класна стая, едно 
училище, един град, целия свят – 
и това е гласът на учителя. „Bett 
е мястото, където човек може да 
види новостите и да си „свери“ 
часовника. През 2012 г. за пръв 
път видях тук сензорен екран, 
на следващата година вече има
хме такъв в училище“– разказа 
Сярова. – Преди години Bett 
ни насочи и към използване на 
облачните технологии не само в 
преподаването, но и в процесите 
по управление на училището. 

Тази година видяхме, че освен 
3D очилата в преживяването 
на добавената реалност вече се 
включват и другите сетива – чрез 
слушалки, сензорни ръкавици. 
Виртуално можете да обиколите 
целия свят“, обяснява Сярова. 
Според нея тази година в хит се 
е превърнала така наречената 
Mixed Reality, даваща възмож
ност да се „видят“ и невидими 
частици – атоми, молекули и 
протичащите между тях процеси. 
Както и променената структура 
на учебниците по информатика – 

след едва три реда 
текст следват 

множество 
практически задачи. 

„Ще се опитаме да приложим 
тенденцията за все по-широко 
навлизане на добавената реал
ност в училище – в часовете 
по география, музика, изобра
зителни изкуства например –  
с 3D модели на известни архи

тектурни сгради, мултимедия и 
филми“, завършва Сярова. Две 
неща да са ти полезни – отварят 
магистрала за развитие, смятат в 
ямболската ПГ „Васил Левски“.

„Исках да видя ние къде сме, 
какво ново бихме могли да 
приложим в класната стая. – 
Така обяснява желанието си да 
посети Bett, Малинка Маринова, 
директор на Професионална 
гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ – Плевен. – По-
спокойна съм, като видях, че 
сме в крак с технологиите“, 
казва тя. Вижда възможност за 
приложение в обучението на 
гимназистите на виртуалните 
визуализатори – устройства, да
ващи възможност за предаване 
на голям екран на това, което 
прави учителят или ученикът, 
например при подготовка на 
дадено ястие. „Време е да спрем 
с дигитализацията „на парче“ и 
да започнем да работим с ясен 
план и перспектива. Да имаме 
ясна концепция за оборудване 
на всяко училище с необходи
мите тъчскрийни, 3D принтери, 
интерактивни уроци, да продъл
жи обмена на добри практики и 
начини за постигане на успехи
те“, смята Малинка Маринова.

„Отидох на Bett, за да видя 
най-новото в образователните 
технологии – споделя и Нели 

Павлова, директор на ОУ „Пет
ко Р. Славейков“, Варна. – Като 
иновативно училище, отдавна 
използваме в клас дигитални 
технологии, мултимедия, ин
терактивни дъски. На изложе
нието в Лондон отново видях, 
че ИТ технологиите се развиват 
не с години, а с месеци. Затова 
имам амбициите скоро да за
купим нова, още по-модерна 
интерактивна дъска за предме
ти като математика, физика и 
астрономия.“

„Познаваме Bett от години 
като място за показване на тех
нологии и нова образователна 
среда – казва Иван Стоянов, 
директор на СУ „Христо Ботев“ 
– Карнобат. Смята, че интерес 
представляват решенията за 
цялостна организация на обра
зователната среда, включител
но как да са оформени стените, 
какви устройства да се инста
лират в клас. – Разглеждаме 
средата като трети участник в 
процеса на обучение“, обяс
нява Стоянов. Според него се 
наблюдава процес, в който 
технологии и учебен материал, 
доскоро „запазена територия“ 
за средношколците, слизат във 
все по-нисък етап на обучение. 
„Оборудвахме технологична 
зона за средношколците, като 
експеримент пуснахме в нея 
деца от началния етап. И бях
ме изненадани колко бързо те 
овладяха новите технологии и 
започнаха сами да ги ползват“, 
разказа директорът на учили
щето в Карнобат. Такива са и 
световните тенденции – техно
логиите и добавената реалност 
да навлизат в най-ранна въз
раст – като стимул за смятане 
или решаване на казуси чрез 
игра. Тъчскрийните, 3D прин
терите и виртуалната реалност 
отдавна са част от създадените 
в училището технологични 
зони. „На Bett видях, че вече 
дори са разработени готови 
програмни модули за 3D прин
тиране – за производство на 
части за роботи за часовете по 
кодиране например. Също и 
все по-широкото навлизане на 
онлайн ресурсите в час. Затова 
искаме да оборудваме всички 
класни стаи така, че да могат да 
ползват онлайн образователни 
продукти навсякъде“, разказва 
директорът на СУ „Христо 
Ботев“.

Скъпо, но с голям ефект и 
огромни възможности за ин
терактивно пътуване в науката 
и знанията. Това е образова
нието на бъдещето, основано 
на новите технологии. Учебен 
процес, в който учителят излиза 
от ролята на „последна инстан
ция“ и се превръща в ментор и 
партньор на децата, често оста
вяйки ги те да водят в похода за 
знания. И да бъдат ценни не с 
еднаквото зазубряне на текста, 
а с различията си – всеки да 
бъде талант там, където най-
много иска и може.

Образователната среда трябва да отговаря  
на потребностите на поколение XXI
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се осъществи тази идея обаче, е не-
обходимо училището да разполага 
с трактор и земеделска земя. Това 
ще помогне при навършване на не-
обходимата възраст децата да имат 
възможност да изкарат документ за 
съответната категория за управле-
ние на селскостопански машини. 
Инициативата за откриването на 
новата паралелка е съобразена и 
с факта, че по принцип се търсят 
такива работници в общината. 

„Географското местоположение 
на нашия район ни нарежда сред 
селските райони със слабо развита 
икономика и по-малко възможнос-
ти за реализация – казва дирек-
торката. – Изправено пред дина-
мичните промени в обществото 
и бързото навлизане на информа-
ционните технологии, училището 
ни е избрало да се развива като 
съвременна конкурентоспособна 
образователна институция. В тази 
насока то е 

пример за хуманизъм 
и толерантност, 

интегрирайки ученици със специ-
ални образователни потребности, 
ученици от ромски произход и от 
социално слаби семейства.“

Емилия Петрушева признава, че 
ще е трудно да реализира идеята 
си, но не се отказва да опитва. 
Първо колеги я съветват да канди-
датства пред Министерството на 
образованието и науката. Оттам по 
проект се отпуска финансиране за 
оборудване на професионалните 
гимназии. И понякога, ако останат 
средства, могат да се разпределят 
и на профилирани паралелки в 
средни училища. Но заявката е 
подадена сравнително късно и 
този шанс е пропуснат. Затова 
директорката ще опита да направи 
това със собствени средства от бю-
джета на училището. „Решена съм 
да осъществя с цената на всичко 
идеята за трактора – категорична 
е тя. – По-нататък искаме да купим 
и учебен автомобил.“

Много сериозен проблем е, че 
училището някога е разполагало с 
1800 дка земя, които в годините са 
му отнети и продадени. Предше-
ствениците на Петрушева се опит-
ват да възстановят минимална част 
от тези декари, но удрят на камък. 
На всичкото отгоре СУ „Христо 
Смирненски“ е приемник и на още 
две училища в общината, които 
също са притежавали земя. Но тя 
е продадена и сега от училището 
не могат да докажат правата си. 

„Обмислям дали да не заведа 
дело, но мои колеги ми казаха, че 
досега никой не е успял – обяснява 
директорката. –  Но не съм се отка-
зала да търся начини да си върнем 
поне 200 дка. Те ще са безкрайно 
необходими за новата паралелка, 
тъй като трябва да има къде да 
практикуват децата. Ако имаме 
собствена земя, част от нея може 
да се отдава наем. И така книжките 
за правоуправление на учениците 
ще ни струват наполовина. Това 
ще ни помогне да задържим децата 
в училище. Знам, че пътят, който 
съм си начертала, е много труден, 

Важното е на учениците 
да им е интересно в час
В СУ „Христо Смирненски“ – гр. Гулянци, са решени да си върнат 
училищните земи 

Зина СОКОЛОВА

Средно училище 
„Христо Смир-
ненски“ в град 
Гулянци, Плевен-
ско, има дългого-
дишна история, 

която започва в далечната 1868 г.,  
когато е построена първата учи-
лищна сграда. До 1986 г. то е 
основно училище. През 1990 г. 
завършва първият випуск средно 
образование. Днес в училището 
се обучават ученици от I до XII 
клас. В гимназиалния етап могат 
да изберат икономически или 
общообразователен профил. 
Училището е най-голямото на 
територията на община Гулянци 
и в него работят квалифици-
рани специалисти. Разполага с 
компютърни кабинети, голям 
физкултурен салон и кабинети 
по общообразователна и иконо-
мическа подготовка, както и с 
мултимедийна зала.  

„Стремим се да подобряваме 
материално-техническата база 
и да повишаваме качеството на 
образованието. Постигаме това с 
помощта на многото проекти, по 

които работим – казва директор-
ката Емилия Петрушева. – Имаме 
голям процент ученици от ромски 
произход и семейства с ниски 
доходи, зависими от системата за 
социални грижи. Тъй като нашето   
училище е в земеделски район и 
имаме големи селскостопански 
производители, с колегите преце-
нихме, че е хубаво да предложим 
и такъв профил. Затова през учеб-
ната 2019/2020 година открихме 
защитена паралелка „Техник в 
растениевъдството“.“

С това ръководството се надява 
да привлече повече деца, на които 
да даде и някаква професия. За да 

но трябва поне половината да опи-
там да осъществя. Това в момента 
е най-важното предизвикателство 
пред мен.“ 

Най-големият проект, по който 
се работи в СУ „Христо Смирнен-
ски“ като партньор към Община 
Гулянци, е за социално-иконо-
мическа интеграция на уязвими 
групи и се осъществява с помощта 
на Центъра за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“. 
Благодарение на този проект учи-
лището се снабдява с нова техника 
–  30 нови компютъра, 5 нови лап-
топа, мултимедия, интерактивни 
дъски, фитнес клуб. Предстои да 
се закупят и инструменти за духов 
оркестър, народни носии за хора и 
танцовия състав, спортни екипи, 
както и униформи за мажоретния 
състав. 

По проект  „Топъл обяд“ към 
БЧК са обхванати 50 ученици. 
Основната цел е да се подпомогнат 
ученици в неравностойно положе-
ние и техните родители. Програма-
та допринася за нормалното физи-
ческо развитие на подрастващите, 
намалява заболеваемостта сред 
тях, произтичаща от нередовно и 
непълноценно хранене. 

Училището работи и по ини-
циативата „Нов шанс за успех“ за 
ограмотяване за възрастни.  

Община Гулянци реализира 
проект „Въвеждане на последва-
щи мерки по енергийна ефектив-
ност за СУ „Христо Смирненски“ 
– Гулянци“. Той е на стойност 
1,8 млн.лв. и е финансиран от 
Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони. 
Предвиждат се дейности за ре-
конструкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на училището. Ще 
бъде извършена топло- и хидрои-
золацията на сградата и покрива, 
поставяне на окачени тавани, 
гипсокартон, шпакловане и боя-
дисване на помещения, ремонт на 
санитарни възли. Изцяло ще бъде 
подновена парната инсталация. 
Проектът предвижда и изгражда-
нето на асансьор и рампа за осигу-
ряване на достъпна среда за хора 
с увреждания, поставяне на нови 
врати и PVC дограма на прозорци-
те. Ще бъдат ремонтирани физкул-
турният салон и съблекалните, ще 
бъде изградена и нова осветителна 
система на сградата и двора.

„Предизвикателствата, които 
съм си поставила, си заслужават 
усилията – категорична е Емилия 
Петрушева. – При подобно обно-
вяване на сградата е хубаво учи-
лището да се запази. Пък и имаме 
много будни деца. Разбира се, има 
и такива, с които се работи трудно, 
но учителите се стараят да дадат 
максимума от себе си. Участваме 
в инициативата на „Амалипе“ 
„Всеки ученик може да бъде от-
личник“. Редовно присъстваме и 
на организираните в тази връзка 
срещи от Центъра, на които се 
обсъждат добри практики на наши 
колеги и получаваме ценна за нас 
информация. Постоянно правим и 
допълнителни занимания по бъл-
гарски и математика и това влияе 
благоприятно на резултатите на 
децата, които се повишават.“

Емилия Петрушева, 
директор

Заниманията със спорт са сред любимите на децата
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От стр. 6
Откакто работим в система-

та на делегирания бюджет, в 
70. ОУ не е имало проблеми 
от финансова гледна точка. 
Но за да стигнем дотук, в 
годините преди това опти-
мизирахме  структурата и 
посрещнахме делегираните 
бюджети, готови да се спра-
вим със средствата, които 
ни се дават. И се справяме: 
закупихме ново обзавеждане, 
ремонтите се правят регуляр-
но, а образователната инфра-
структура става все по-мо-
дерна. Учителите получават и 
бонуси към заплатите си, над 
договореното в колективния 
трудов договор – нещо, което 
не ни се беше случвало. Сега 
например увеличението на 
заплатите ни ще бъде по-
високо от предвиденото на 
национално ниво“, пояснява 
Таседжикова.

IT обучението започва от III 
клас, а това предполага квали-
фицирани учители. Каква е 
въобще системата за профе-
сионалното развитие на еки-
па? „Имам късмета да работя 
с изключително мотивирани 
колеги, които непрекъснато 
се стремят към повишаване 
на квалификацията си, тъй 
че имаме специалисти в тази 
област. Стараем се нашите 
квалификации да се правят с 
вътрешни мотивационни уси-
лия. Един човек, ако не е убе-
ден, че това му е необходимо 
за повишаване на качеството 
на обучение, няма как да го 
задължиш да продължава да 
се усъвършенства“, катего-
рична е директорката.

70. ОУ не е базово, но вра-
тите му са широко отворе-
ни за студентите – бъдещи 
педагози.  Тук те могат да 
се запознаят „отвътре“ със 
сложния механизъм, наречен 
училище. Да пишат курсови и 
дипломни работи на „терен“, 
сами да преценят дали профе-
сията учител е за тях. 

Както Таседжикова, така 
и други нейни колеги са въз-
питаници на Факултета по 
педагогика на Софийския 
университет. Затова водят 
разговори с декана доц. Ли-
ляна Стракова, която да на-
сочва свои студенти към 
столичното училище. А кой 
знае, някои могат да решат 
и да се върнат в него вече 
като дипломирани педагози. 
„Децата изпитват огромно 
удоволствие, когато пред тях 
на катедрата застане млад чо-
век. Бързо намират общ език 
и са убедени, че ги разбира. 
През годините сме имали 
студенти – бъдещи педагози 
в училището, но не българи, 
а от Китай, Бразилия, Ин-
дия, Мексико. Младите хора 
провеждаха часове с учени-
ците на английски език. Така 
децата ни разширяват своя 
кръгозор за света и културите 
на други народи, подобряват 
и езиковите си компетенции 
по английски език. 

Екипът ни е подготвен да 
оказва съдействие на студен-
тите, за да преценят те дали 
имат знанията и дали е по 
силите им предизвикател-
ството да бъдеш учител през 
XXI век“, завършва моята 
събеседничка.

Механизмът работи...
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Как се пре -
подава бъл-
гарски език 
и литература 
на бъдещи-
те програ-

мисти, които учат в най-
новата Професионална 
гимназия по компютърно 
програмиране и иновации 
в Бургас? Въпросът е към 
младата учителка по БЕЛ 
Велика Гюлемерова, за коя-
то това е първото работно 
място като педагог.

„Различно е, но успявам 
да ги провокирам, когато 
намерим темата, която ги 
вълнува, или ако успеем да 
я обвържем с исторически 
контекст или пък със съвре-
мието – обяснява Велика. – 
Срещата с учениците винаги 
е много интересна – няма два 
еднакви класа и всеки урок 
се случва по различен начин. 
Нашите ученици например 
много обичат да рисуват и 
вместо да си пишат плана, 
изобразяват това, което им 
обяснявам. Като им препо-
давах Шекспир, рисуваха 
сцени от „Хамлет“. Друг 
път се опитвам да привлека 
интереса им с визуализация 
– те са от такова поколение, 
което обича да вижда нещата. 
Всички кабинети са оборуд-
вани с техника и им пускам 
филмчета на ВВС за Рене-
санса, когато учихме за него. 
Винаги намирам по нещо, 
което да им покажа, което да 
ги заинтригува, и така по-лес-
но го запомнят. Ако трябва да 
учат  литературни термини 
или суха материя – това не 
става толкова лесно. 

Нашите ученици са много 
отворени за нови неща. Въп-
реки че учат от 8.00 до 16.00 
часа,  остават и след това за 
допълнителни занимания 
по интереси в различните 
клубове. Изморяват се, но 
пък в същото време са енту-
сиазирани.“

Училището отваря врати 
през есента на 2018 г. и рабо-
ти вече втора учебна година. 
През първата учителите са 
около 15, а през тази вече са 
към 25. Има баланс по отно-
шение на възрастта – единият 
от педагозите е току-що за-
вършил, на 24 години, а има и 
такива, които все още са сту-
денти по ИТ специалности, 
но са запознати с новостите 

Код „Провокация“
Младата учителка по БЕЛ от Бургас Велика Гюлемерова 
се стреми да визуализира по различен начин уроците си, 
за да привлече интереса на учениците

и са едни от най-интересните 
за учениците. „Отношението 
на учениците към младите 
учители е много добро, ува-
жават ги –  обяснява Велика 
Гюлемерова. – По-близки 
сме по възраст, скъсена е 
дистанцията. Не съм съглас-
на, че децата са невъзпитани. 
Понякога правят щуротии, но 
това е нормално. Успяваме да 
намерим път към тях – само 
трябва да ги заинтригуваш с 
нещо и като им стане инте-
ресно, се справят.“

Работата с ученици е не 
просто стремеж към позна-
ние, а подход, изграждане на 

характери и най-вече възпи-
тание на ценности, убедена 
е преподавателката. Но по-
важното според нея е, че с 
предмета, който преподава, 
се изгражда отношение към 
историята, към литературата 
– затвърждава се връзката с 
корените. Езикът и неговото 
правилно използване са пър-
вото нещо, чрез което човек 
се представя пред другите. 

Българският език притежа-
ва уникално развитие, което 
го прави особено екзотичен 
дори в средата на близките 
му славянски езици и го 
доближава в определени 

аспекти до английския на-
пример. И когато обяснява 
на учениците си и прави 
сравнения, това прави урока 
много по-интересен. Така се 
отварят и сетивата на децата 
за приликите и разликите 
между езиците, разкрива им 
се  както уникалността на 
езиците, така и общият им 
корен. 

Велика решава да стане 
учител с известна доза съм-
нения, но сега е много до-
волна от избора си. Завършва 
професионална гимназия по 
туризъм, след което, като 
повечето тийнейджъри, не 

знае какво иска да прави. 
„Поработих в областта на 
туризма, включително на 
рецепция, но разбрах, че това 
не е за мен, и започнах да уча 
филология в Пловдивския 
университет. Първата година 
ми беше доста трудно, но 
това ме амбицира да докажа, 
че мога да се справя“, спомня 
си Велика. След това става 
бакалавър и магистър с от-
лични дипломи и ѝ предлагат 
да кандидатства за докторан-
тура. В рамките на три годи-
ни защитава дисертацията 
си на тема  „Блудният син 
в българската литература“, 
като разглежда как този попу-
лярен библейски мит намира 
реализация в литературата 
от Освобождението до 90-те 
години на миналия век. Меж-
дувременно се омъжва и 
преди 3 години става майка. 

През 2016 г. преподава в 
българското неделно учили-
ще „Моята азбука“ в Лондон. 
Докато готви докторантурата 
си, е преподавала и на сту-
денти в Пловдивския уни-
верситет. От 2018 г. е учител 
по БЕЛ в ПГ по компютърно 
програмиране и иновации 
в Бургас. „Преди това си 
мислех, че само в универ-
ситетите човек може да се 
занимава с научна дейност, да 
пише, да се явява на различни 
конкурси и да има развитие, 
но се оказва, че и в училище 
могат да се случват тези 
неща. Интересно ми е да пре-
подавам, независимо дали в 
университет, или в училище. 
Вече лично се убедих, че и 
училището дава възможнос-
ти за реализация, за работа по 
различни проекти.“

Един от тези проекти е 
Програмата за училища 
посланици на Бюрото на 
Европейския парламент в 
България. През тази учебна 
година са избрани 10 нови 
училища посланици и едно 
от тях е бургаската ПГ по 
компютърно програмиране и 
иновации. В края на ноември 
се проведе обучителен се-
минар за 20 учители старши 
посланици по Програмата 
за училища посланици на 

ЕП в София и сред тях е и 
Велика Гюлемерова. Тя ще 
осъществява Програмата 
на практика в своето учи-
лище – симулационни игри, 
провеждане на информа-
ционни кампании, честване 
на Деня на Европа и други 
предварително заложени 
дейности. 

Програмата за училища 
посланици се стреми да раз-
ясни на младежите в горния 
курс на обучение техните 
права като европейски граж-
дани, да ги запознае с работа-
та на техните представители 
в ЕП, както и да им покаже 
как те самите биха могли да 
оказват влияние върху поли-
тическия и демократичния 
живот в ЕС. Най-добре пред-
ставилите се през 2020 г. ще 
получат статут на училище 
посланик и възможност за 
участие в специализирани 
инициативи на ЕП в Страс-
бург и Брюксел. 

„Обучението в ЕП ми беше 
интересно и полезно – спо-
деля Велика. – Мисля, че с 
темите, които обсъдихме, 
ще успеем да ангажираме 
учениците. Нашите са много 
отворени към възможностите 
за следване и реализация 
в Европа, така че ще им 
бъде интересно да научат 
за условията на програма 
„Еразъм+“.“ 

Учениците от бургаската 
гимназия са доста ухажвани 
от ИТ бизнеса и им предлагат 
добри възможности за реа-
лизация. Тази учебна година 
например е открита малко 
по-рано – на 5 септември, 
защото през първата седмица 
има срещи между учениците 
и ИТ компаниите, които са 
ментори на училището. За 
възпитаниците на гимназия-
та е много интересно общу-
ването на място с бъдещите 
им работодатели.

„Работата ни е много про-
вокираща. Още повече че за-
сега имаме само два випуска 
– VIII и IX клас, и тепърва ще 
наблюдаваме резултатите от 
нашия труд“, разказва енту-
сиазирано младата учителка 
по БЕЛ.

* От лат. - 
словото на учителя

Ученическият институт на 
БАН организира семинар за 
сформираните малки учебно-
изследователски общности, 
в които участват и ръководи-
тели на екипи от ученици с 
интерес към научната работа. 

Програмата включва обу-
чение за създаване на научен 
текст, на комуникационни и 
презентационни умения, обу-
чение за прилагане на изсле-
дователски методи. Друга цел 
е да се даде възможност на 
екипите да обменят полезен 
опит и да поддържат контакти 
и в бъдеще. 

Събитието се осъществя-
ва по проект „Ученически 

институт на БАН с малки 
учебно-изследователски 
общности“, част от „Обра-
зование с наука“ – съвместна 
програма на БАН и МОН. 
Малките изследователски 
общности имат интерес към 
различни области на позна-
нието – културна антропо-
логия,  ваксини, донорство, 
генетика, фалшиви новини, 
бежанци, растителни би-
отехнологии, невронауки, 
числени методи и алгорит-
ми, принципи на механи-
ката, структура и процеси 
в клетката, изследване на 
болести и др. 

Сред темите, по които рабо-

тят екипите, са „Приложение 
на нанотехнологиите в елек-
трониката и медицината“, 
„Представи и вярвания, от-
разени в легенди и ритуали“, 
„Дрехата като биографичен 
и родов разказ“, „Генетично 
разнообразие, филогенетика 
и еволюция на българската 
и балканска флора“, „Обра-
зованието – право или задъл-
жение“.  

„Творческа лаборатория – 
Текстът „Георги Марков“ се 
казва разработката на екипа 
от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич,  
под ръководството на Дияна 
Благоева. Част от учениците 
проследяват превратностите 

в живота на Георги Марков, 
както и развитието му като 
писател, а друга част наблягат 
на политическите и по-екзис-
тенциални есета на писателя. 

Учебно-изследователската 
общност от ПГ по ветери-
нарна медицина и земеделие 
– град Лозница, с ръководител 
д-р Салих Салиев, работи по 
темата „Синдром на разруше-
ната пчелна колония“. Това 
е ново и непознато явление 
както за пчеларите, така и 
за науката. Синдромът се 
характеризира с изчезване-
то на пчелите работнички 
от кошера, които изоставят 
царицата и оплодените яйца, 

заедно с голямо количество 
мед и прашец. Учените в цял 
свят работят по този проблем. 
Установени са около 60 потен-
циални причини за появата на 
този вид болест. Учениците 
достигат до няколко причини 
за възникването на синдрома – 
химикалите за растителна за-
щита, паразитни, бактериални 
или вирусни заболявания, не-
регламентиран внос на пчели 
майки и други. Значимостта 
на пчелите в екосистемите 
най-точно е събрана в думите 
на Алберт Айнщайн: „Ако 
пчелите изчезнат от лицето 
на Земята, на човека ще му ос-
тават четири години живот“.

Лекторите на семинара 
са проф. Емилия Ченгелова 
(Институт по философия и 
социология-БАН), доц. д-р 
Евгения  Сендова (Институт 
по математика и информатика 
– БАН), д-р Иглика Мишкова 
(Национален етнографски 
музей към Института за ет-
нология и фолклористика 
– БАН) и  доц. д-р Милен То-
мов  (Институт за български 
език – БАН).

Очаква се младите изследо-
ватели да представят резулта-
тите от своята работа по вре-
ме на Ученическата научна 
сесия. Тя ще се проведе през 
месец ноември 2020 г.   

Ученици изследват синдрома на празния кошер

VERBA MAGISTRI*
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Че т в ъ р т о -
к у р с н и ц и 
от специал-
ност „Архи-
тектура“ на 
Варненския 

свободен университет 
„Черноризец Храбър“ се 
състезават в престижен 
международен студентски 
конкурс за благоустроява-
нето на бивша промишле-
на зона в парижкия район 
„Сен Дьони“. Студенти-
те Пресияна Пенчева и 
Виктория Гърневска се 
включиха в XVI издание 
на Multi Comfort 2020 на 
компанията Saint Gobain 
и разработват проекта си 
под ръководството на пре-
подавателя и ментор доц. 
д-р арх. Пламен Петров.

Задачата на тазгодиш-
ното издание на Конкурса 
е истинско предизвикател-
ство за студентите. Те тряб-
ва да предложат иноватив-
ни, устойчиви и енергийно 
ефективни решения за пре-
образуването на зоната на 
стар индустриален обект в 
парижкия район. Задачата 
включва проектиране на 
зелена жилищна, учебна и 
развлекателна зона, която 
да съчетава едновременно 
следите от историческо 
наследство със съвремен-
ните нужди за устойчиво 
развитие на квартала.

Интересен факт е, че в 
непосредствена близост 
се намира националният 
стадион „Стад дьо Франс“, 
който през 2024 г. ще бъде 
домакин на XXXIII летни 
олимпийски и на пара-
олимпийските игри. От-
реденият за благоустроя-
ване парцел е между река 
Сена и железопътните 
линии, излизащи на север 
от Париж. Историята на 
терена е още по-любо-
питна. В него е издигнато 
първото железобетонно 

здание в Париж – Maison 
de François Coignet, по-
строено през 1853 г. и 
обявено за паметник на 
културата през 1998 г. 
В къщата са настанявани 
работниците от близките 
цехове за торове, лепило и 
желатин. Самият Франсоа 
Коанье е водещ френски 
индустриалец, пионер в 
приложението на  стома-
нобетона и сподвижник 
на най-известния френски 
градостроител Жорж-Йо-
жен Осман, известен като 
барон Осман – архитекта, 
дал днешния облик на 
Париж.

Конкурсът се провежда 
за 16-а поредна година и 
протича в два етапа – на-
ционално ниво, в който 
участват екипи от студенти 
по архитектура от българ-
ските университети. Във 
втория, международен етап 
победителите от нацио-
налните конкурси ще пре-
зентират своите проекти 
пред международно жури в 
кметството на „Сен Дьони“. 

Студентите по архитек-
тура на ВСУ „Черноризец 
Храбър“ имат богат опит 
в участието в престижния 
конкурс. В 10-ото юбилей-
но издание петокурсни-

ците Валентина Петрова 
и Калоян Димов печелят 
първо място в национал-
ния етап на Multi Comfort с 
проект на тема „Училище 
на бъдещето“. През 2017 
Полина Славова и Ангел 
Петраков, тогава студенти 
в IV курс в ВСУ „Черно-
ризец Храбър“, предста-
вят България в Мадрид с 
проект „Мултикомфортна 
къща“. 

В последното издание на 
Конкурса, в който бъдещи-
те архитекти проектират 
къща в Милано, участват 
над 2200 студенти от 34 
страни. 

Нов живот  
за стара сграда
Студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“  
се впускат в архитектурно състезание

11 български висши училища 
се включиха в първата по рода си 
информационна кампания зад гра-
ница, насочена към сънародниците 
ни, установили се да живеят със 
семействата си в чужбина. Домакин 
на представянето е неделното ни 
училище „Родна стряха“ в Аради-
пу, Кипър, с ръководител Калинка 
Георгиу, а организатори – Ми-
нистерството на образованието и 
науката на България с подкрепата 
на дипломатическата ни мисия на 
островната държава.

Експерти от дирекция „Висше 
образование“ и дирекция „Образо-
вание на българите зад граница и 
училищна мрежа“, както и предста-
вители на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, Висшето 
училище по телекомуникации и 
пощи, Химикотехнологичния и 

металургичен университет, меди-
цинските университети в Пловдив 
и Плевен, Пловдивския университет  
„Паисий Хилендарски“, Универ-
ситета по хранителни технологии, 
университетите в Русе, Велико Тър-
ново и Стара Загора и Стопанската 
академия – Свищов, са на разполо-
жение за консултации на учители и 
ученици, родители от българските 
неделни училища, както и на всички 
заинтересовани да учат в България.

Събитието се открива от извън-
редния и пълномощен посланик 
на България в Кипър Любомир 
Тодоров на 8 февруари от 14.00 
часа в хотел Radisson Blu – Ларнака. 
Желание да присъства, е изразил и 
кметът на област Ларнака – Андреас 
Вилас.

Това е втората поредна инфор-
мационна кампания на МОН за 

популяризиране на българското 
висше образование сред българите 
в чужбина. Първата е в Мадрид, 
а домакин е дипломатическата ни 
мисия. Лично Н.Пр. Иван Кондов 
се ангажира с инициативата. 

Според Асоциацията на българ-
ските училища в чужбина кампа-
нията тепърва ще се разраства.  
А целта ѝ е нашите сънародници да 
се запознаят с най-новите моменти 
в ПМС №103, което урежда приема 
на български граждани и условия-
та за  кандидатстване в България. 
Също така ще се разяснят и пре-
димствата, които  предоставя Сер-
тификатът за определяне на ниво 
на владеене на българския език по 
Европейската езикова рамка, който 
се получава чрез изпит в Департа-
мента за езиково обучение към СУ 
„Кл. Охридски“. 
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Еврокомисарят Мария 
Габриел посети Цен-
търа за компетентност 
„Квантова комуникация, 
интелигентни системи за 
сигурност и управление 
на риска“ (КВАЗАР) в 
БАН. Акад. Чавдар Ру-
менин и доц. Лъчезар 
Георгиев представиха 
научноизследователска-
та дейност по проекта и 
запознаха еврокомисаря 
с новоизградения лабо-
раторен комплекс, обо-
рудван с най-висок клас 
специализирана техника, 
който се намира в Инсти-
тута по роботика на БАН.

Сред акцентите на 
срещата е участието на 
България в европейската 
инициатива за създаване 
на Европейска квантова 
инфраструктура (Euro 
QCI) и свързаните с това 
предизвикателства.

„Квантовите техноло-
гии заемат все по-цен-
трално място в цифровия 
свят. Гордея се, че Бъл-
гария също има голям 
принос в развитието им, 
включително чрез Цен-
търа за компетентност 
КВАЗАР – каза Мария 
Габриел. – Научноиз-
следователската дей-
ност в него ще доведе 
до създаването на нови 
технологии на междуна-
родно ниво. Поздравявам 
екипа за избирането на 
Центъра да представлява 
България в Европейската 
мрежа за квантова кому-
никация  (Euro QCI) с цел 
да се изгради съвместно 
интегрирана квантова 
комуникационна инфра-
структура в Европа“, 
допълни още тя.

Екипите на Европей-
ския комисар и учените 
от КВАЗАР се обединиха 
около необходимостта 
от комплексни мерки за 
опазването на критична-
та инфраструктура, ка-
квато е една от водещите 
функции на Центъра.

В дискусията е очер-
тана и необходимостта 
науката да влезе в учи-
лищата. „Няма как да 
привлечем младите хора 
към научна дейност, ако 
те не срещнат очи в очи 
учените ни, които да 
им покажат ползите от 
науката – обяви Мария 
Габриел. – Утре стар-
тираме дискусията за 
Европейското изследо-
вателско пространство, 
а през септември ще 
представим следващи-
те стъпки за изгражда-
нето на Европейското 
пространство на обра-
зование. Разчитам на 
сътрудничеството с бъл-
гарските учени, трябва 
да споделяме идеи как 
да приближим науката и 
образованието, в какво 
да инвестираме в следва-
щия програмен период, 
за да може вложените 
средства да носят най-
високи резултати.“

На срещата присъст-
ваха председателят на 
БАН акад. Юлиан Ре-
валски, ректорът на Со-
фийския университет 
„Св. Климент Охридски“ 
проф. Анастас Герджи-
ков, акад. Стефан Во-
деничаров, полк. Иван 
Маламов – ръководител 
на Националния военен 
университет „Васил Лев-
ски“, и др.  

Участваме  
в европейската 
квантова 
инфраструктура

Акад. Руменин запознава еврокомисар Габриел  
с новия лабораторен комплекс

Арх. Петров с талантливите си студентки 

Дестинация България
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Татяна ДИКОВА

Средната за-
п л а т а  н а 
преподава-
т ел ск и я  и 
академичния 
състав в дър-

жавните висши училища е 
1900 лева, а в средните учи-
лища е 1100 лева. Средната 
норма на преподавателска 
заетост на учителите е 700 
часа, а на преподавателите 
във висшите училища е 
300 часа. И още, процентът 
прослужено време в сред-
ното образование е 1, а във 
висшето – 1.5.“ Това каза 
министърът на образова-
нието и науката Красимир 
Вълчев на поредното засе-
дание на Парламентарната 
комисия по образованието и 
науката. В работен порядък 
продължи обсъждането на 
промените в Закона за вис
шето образование между 
първо и второ четене.

Една от обсъжданите 
теми е за това дали трябва 
да има минимални работни 
заплати за всяка академична 
длъжност. Предложението е 
възнаграждението на про-
фесорите да стартира от 5 
минимални работни запла-
ти, а на главните асистенти 
– от 3.  Министър Вълчев 
препоръча да не се правят 
сравнения между системи-
те на средното и висшето 
образование. Да не говорим, 
че в системата на висшето 
образование разликите в 
заплатите на младите пре-
подаватели и професорите 
и доцентите са в пъти за 

След 65 години – срочни 
трудови договори
В работен порядък продължава обсъждането между първо и второ 
четене на текстове от проекта на Закон за промени в ЗВО 

„Висшите държавни отличия са израз на при-
знателност на цялото ни общество за вашата 

всеотдайна работа, с която нареждате Бъл-
гария редом до нации, развити в областта на 

науката, културата и медицината. Широката 
палитра от дейности, в която влагате ваша-
та енергия, е още един знак за жизнеността 

на нашата нация.“ Това заяви президентът 
Румен Радев, връчвайки държавни отличия на 
дейци на културата, науката и медицината.  

С орден „Стара планина“ първа степен е удос-
тоен музикантът Кирил Маричков. Орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ огърлие получават проф. 

д-р Венко Александров, художникът Симеон 
Спиридонов и проф. Христо Баларев. Проф. Вен-
ко Александров е награден за особено значими-
те си заслуги за развитието на медицинската 

наука и образованието, художникът Симеон 
Спиридонов – за особено значимите си заслуги 

в областта на културата и изкуството, а 
проф. Христо Баларев получава награда за осо-

бено значими заслуги в областта на общата  
и неорганичната химия

разлика от тези в средното 
образование. Министър 
Вълчев отново припомни, 
че в някои висши училища 

„се поддържат 
губещи специал-

ности, губещи 
магистърски 

програми, няма 
желание за пре-
структуриране 

вътре в университетите и 
системата служи на статук-
вото, а не на развитието“.  
И още изумяващи под-
робности, в някои висши 
училища при заетост от 
30 учебни седмици по 45 
учебни часа седмично някои 
си докарват заплати над… 
7000 лв. Но ректорът на 
Алма матер проф. Анастас 
Герджиков също преду-
преди повнимателно да 
се борави със сравненията, 
защото университетският 
преподавател освен обу-
чение на студенти има и 
важната задача да прави 
наука. Проблемът според 
проф. Герджиков е в това, 
че парите за средно обра-
зование растат с повисоки 
темпове от тези за висше. 
Той има своето обяснение 
и за огромните преходни 
остатъци, които годишно 
генерират някои универси-
тети, а именно, че това са 
средства от изпълнението 
на проекти.

Народните представители 
приеха по вносител члена, 
който определя стартова 
заплата само на асистен-

тите – сигнал към висшите 
училища да инвестират в 
млади изследователи.

Според председателя на 
синдиката „Висше образо-
вание и наука“ към КНСБ 
доц. Лиляна Вълчева ще са 
необходими допълнително 
22,7 млн.лв. за т.г., за да 
се увеличат заплатите на 
младите университетски 
преподаватели. В бюджет 
2020 е залегнал ръст от 
40 млн.лв. за системата на 
висшето образование.

Единодушно депутатите 
одобриха регламента на 
успешния модел на двете 
технологични гимназии – 
Технологическо училище 
„Електронни системи“ и 
НПГ по компютърни тех-
нологии и системи, които 
са към Техническия уни-
верситет – София. Пове-
че от успешния модел ще 
послужи при сключване 
на споразумения за парт-
ньорства и между други 
висши училища и такива в 
системата на средното обра-
зование. Карт бланш за това 
също дават предлаганите 
промени в ЗВО. 

Дискусионен фронт от-
вори предложението на 
депутата проф. Станислав 
Станилов Българската ака-
демия на науките и ССА 
да могат да предлагат и 
магистърски програми. Ми-
нистър Красимир Вълчев 
поясни, че МОН подкрепя 
това предложение. БАН 
може да бъде изключител-
но полезна в подготовката 
на магистри, найвече в 
природните науки, с изя-

вени дарби в областта на 
научните изследвания. Но 
идеята има място в Закона 
за БАН. Ангажира се да се 
сформира работна група с 
представители на Акаде-
мията, ректори и заинтере-
совани страни, в която да се 
обсъди възможността БАН 
да обучава и магистри.

Представителите на ме-
дицинските университети 
се обявиха против идеята 
на народния представител 
Емил Христов да дават 20% 
от парите за обучение на 
университетските болници. 
Според зам.председателя 
на Народното събрание към 
момента има университет-
ски болници, които обучават 
студенти, а университетите 
не влагат нищо в това, дори 
няма договор за това кой как-
ви ангажименти има в слу-
чая. На другия полюс е мне-
нието на медицинските уни-
верситети, че те финансират 
университетските болници, 
като наймного средства се 
влагат в модерна апаратура, 
с която се обучават бъдещите 
лекари, но и се лекуват па-
циенти и се правят сложни 
изследвания. А ректорът 
на Алма матер припомни, 
че университетите никога 
не са спирали да плащат на 
болниците, веднъж инвес-
тирайки в инфраструктура, 
втори път чрез заплатите на 
клиничните преподаватели и 
не на последно място според 
свършената работа. Чл.
кор. Стефан Костянев – два 
мандата ректор на Медицин-
ския в Пловдив, сподели, 
че би било правен абсурд 

с държавни средства да се 
финансират частни болнич-
ни структури, каквито също 
има сред университетските 
болници. 

Дебати предизвика и иде-
ята Българската академия 
на науките да има право да 
обучава магистри. Всъщ-
ност такава е препоръката и 
на партньорската проверка, 
която България поиска от 
ЕК преди няколко години, 
припомни председателят 
на Академията акад. Юлиан 
Ревалски.  Донякъде, осо-
бено когато става дума за 
инженерни и СТЕМ науки и 
безспорния професионален 
и изследователски капа-
цитет на учените в БАН, 
идеята има своите плюсове. 

Магистърските 
програми ще 

бъдат най-вече 
за млади хора с 

подчертан  
афинитет  

към научните 
изследвания, 

а финансово това почти 
няма да натовари държав-
ния бюджет. 

Министър Вълчев е кате-
горичен, че темата трябва да 
се обсъди всестранно, като 
се започне от това – ще се 
превръща ли БАН в уни-
верситет, председателят на 
БАН ще сключва ли договор 
за управление с министъра 
на образованието и науката, 
което ще правят ректорите 
по новия закон? Според 
председателя на Национал-

ната агенция за оценяване 
и акредитация проф. Петя 
Кабакчиева евентуалното 
решение Академията да 
предлага и магистърски 
програми, би довело до 
дублиране на системата за 
висше образование, а „уни-
верситетите ще изглеждат 
като забавачки“. 

„Открихме пунически 
войни за това дали БАН 
може и трябва да предлага 
и магистърски програми. 
А „отворихме“ вратите за 
маргинални структури да 
обучават докторанти“, ко-
ментира с горчивина проф. 
Иво Христов. Според проф. 
Кабакчиева въпросът се 
решава с промяната в ЗВО 
един хабилитиран да участ-
ва в акредитацията само на 
един университет и изсле-
дователско звено.

Решено е министърът на 
образованието и науката да 
свика работна група, която 
да обсъди темата дали БАН 
ще получи правото да обу-
чава и магистри от всички 
страни, включително раз-
мера на приема, финанси-
рането и в кои направления 
Академията ще може да 
предлага магистърски про-
грами. А ако се стигне до 
единно решение, то да бъде 
облечено в проект за промя-
на в Закона за БАН.

Народните представи-
тели приеха и поправката, 
която казва, че навършили-
ят 65 години университет-
ски преподавател минава 
на срочен трудов договор, 
който може да продължи 
до 3 години. 
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Доц. Лъчезар  
КАРАГЬОЗОВ

За примитивния човек 
болестите и смъртта не 
са естествени явления. 
Те са предизвикани 
или от зли духове, или 
са наказание. Свръх-

естествени сили, заклинания и 
отрицателна енергия носят на 
хората беди и унищожение. За 
щастие, има магьосници, които 
няма да ни оставят сами. Това 
са лечители, които като „ангели 
спасители“ ще се изправят срещу 
болестите и смъртта и с по-силна 
магическа сила ще ги отклонят от 
нас. Тяхното „лечение“ е съпрово-
дено със заклинания и ритуали, с 
прилагането на смеси от странни 
съставки, едните – силно действа-
щи, даже отровни, другите – без-
вредни. Примитивната медицина 
е спряла във времето. Лечението 
на болестите преди десет хиляди 
години е същото, каквото е и сега 
сред племената в басейна на Ама-
зонка или при аборигените в Ав-
стралия. Едва когато започват да 
се записват лечението и неговият 
резултат, знахарството получава 
възможност да се развива и да 
стане медицина.

Какво ни оставя  
древният Египет 

В древността източник на 
всички знания са египтяните. 
Дори гърците говорят за тях 
като за най-мъдрия народ. Еги-
петските медицински папируси 
са първите записи, посветени на 
анатомията, хирургията, боле-
стите, лекарствата и лечението 
чрез магии. Без съмнение египтя-
ните са знаели повече от другите 
народи за строежа на човешкото 
тяло. Балсамирането и мумифи-
цирането на хора и животни е 
широко разпространен обичай. 
Познаването на анатомията и 
използването на специални хи-
рургически инструменти са при-

Изкуство, наука  
и зли духове
Разказ за първите крачки на медицината в човешката 
история

чина хирургическите намеси да 
се правят със завидно умение. Но 
за лечението на повечето болести 
се е разчитало просто на силата 
на магията. Често е нямало оче-
видна причина за страданието, 
например болният е бил с прис-
тъп на малария. Тогава египтя-
ните смятали, че зъл демон се 
вселил в болното тяло, живее 
там и отделя отрова. И не само 
египтяните, но и други народи. 
Когато Тит Флавий Веспасиан 
разрушава Йерусалим, Йехова 
праща насекомо в главата му, да 
живее там и да го тревожи. 

Задачата на лекаря в случая е 
била да изгони злия демон чрез 
заклинания, магии или храни 
„лекарства“. Първоначално „ле-
карствата“ са били избирани не 
заради техните лечебни качества, 
а заради тяхната възможна „ма-
гическа сила“ и действие върху 
демона. Ако „лекарството“ е 
помагало, неговата употреба се 
утвърждавала – така използване-
то на лекарства първоначално се 
развива от магията.

Как в древния Египет се е 
извършвало лечението? Като на-
чало, лекарят се обръщал с речи и 
заклинания към демона, поселил 
се в тялото на болния. Ако това 
не помагало, лекарят прибягвал 
до даването на „лекарство“, т.е. 
на храна, която е трябвало да 
принуди злия дух да напусне тя-
лото. Обикновено се предлагала 
противна на вид и вкус храна: на-
секоми, понякога даже живи или 
най-отблъскващи комбинации от 
продукти и нечистотии от живо-
тински и растителен произход. 
Тези древноегипетски рецепти 
по-късно се превеждат на гръцки 
и латински, добиват известност и 
стават основата на много от сред-
новековните магически формули. 
Достатъчно е да си спомним ре-
цептата на вещиците от Макбет. 
В отварата влизат: крастава жаба, 
прилеп и змия, кост от куче, клюн 
на сова, крило на бухал, люспа от 
дракон, вълчи зъб, месо от търбух 
на хищна морска акула, корен от 
отровен бучиниш (който, за да 
върши работа, трябва да бъде 
изровен по тъмно), козя жлъчка, 
филизи от тисово дърво, което 
расте по гробищата. Всичко това  
да ври в голям казан и накрая да 
се охлади с маймунска кръв. 

 Древноегипетските лекари 
прилагали също лекуване чрез 
магически предмет: глинена ста-
туетка, огърлица, вързана на възел 
връв, парче плат. Отначало върху 
избрания предмет се извършвало 

заклинание, след което се пред-
полагало, че предметът е добил 
магическа сила и вече като такъв, 
той се поставял върху тялото на 
болния. Ако болният не оздра-
вявал, „рецептата“ се заменяла с 
друга. Въпреки че подобен начин 
на лекуване сега ни изглежда на-
ивен, не трябва да се забравя, че 
медицината е започнала с магиите 
на египтяните. 

Египетската медицина същест-
вува много векове. С времето 
започнали да се предписват имен-
но тези средства, които все пак 
са давали някакъв ефект. Някои 
от лекарствата, които древните 
лекари са използвали, и досега 
имат своето значение, напри-
мер рициновото масло, сярата, 
натриевия бикарбонат (содата), 
екстрактът от черен дроб и т.н. 
Някои от лекарствата говорят за 
забележителна наблюдателност. 
Например има папирус, в който се 
дава рецепта за лечение на рани и 
кожни язви чрез налагането върху 
тях на плесени. Днес се знае, че 
плесените отделят антибиотици. 
И все пак, до откриването на пе-
ницилина е трябвало да изминат 
три-четири хиляди години. 

Всичко започва  
от Хипократ

Пръв и най-известен гръцки ле-
кар е Хипократ от малкия остров 
Кос край Мала Азия. Наречен 
„баща на медицината“, той е жи-
вял 400 години преди новата ера. 
Хипократ пръв от лекарите е отде-
лил медицината от религията и е 
смятал, че болестите се дължат на 
естествени причини, а не на зли 
магии или отмъстителни богове. 

Хипократ и неговите последо-
ватели са били хора с трезва, ре-
алистична мисъл, обявили война 
на празното философстване на 
теми от медицината. Хипократ е 
бил остро критичен към различ-

ните умозрителни построения, 
така модерни по негово време. 
Като говори за тяхната същност, 
той отбелязва: „Аз мисля, че 
всичко писано или казано за при-
родата в този дух, било от някой 
философ или лекар, по-скоро се 
отнася към живописта, а не към 
медицинското изкуство“. 

Какво постига школата на 
Хипократ? Лекарите на Гър-
ция анализират симптомите на 
различните болести, дават ди-
агностични правила, посочват 
значението на диетата, профи-
лактиката и хигиената, дават 
данни за костите, мускулите, 
нервната система. Според Хи-
пократ и неговата школа четири 
сока (течности) съставляват 
основата на всеки организъм: 
кръвта, жълтата жлъчка, черната 
жлъчка и слузта (флегма, лимфа). 
От преобладаването на една от 
тези „течности“ са и четирите 
типа хора, които ние означава-
ме като сангвиници, холерици, 
меланхолици и флегматици. 
Според Хипократовата школа 
организмът сам притежава сили 
да се справя с болестите и да 
балансира четирите течности. 
От тук и методите на лечение: 
почивка, подходяща храна, чист 
въздух, изчакване болестта да 
премине през точката на криза, 
след която следва или оздравява-
не, или рязко влошаване. 

Наследството на Хипократ е 
събрано в така наречения Хипо-
кратов кодекс – сборник от почти 
седемдесет трактата, посветени 
на различни болестни състояния. 
Кодексът и бил толкова впечат-
ляващ и авторитетен, че няколко 
века не е претърпял изменения 
и допълнения. А клетвата на 
лекуващия, съставена, както 
казват, от самия Хипократ, дава 
етичните основи на поведението 
на лекаря и се произнася и досега 
от лекарите при получаване на 
дипломата.

Статуя на Имхотеп, „този, който идва в мир“ –  
древноегипетски архитект и лекар, Лувър

Правилната и разнообразна храна е източник на здраве, в това са били убедени древните египтяни
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Зина СОКОЛОВА

Ефективното 
мащабно из-
ползване на 
възобновяема 
енергия е една 
от основните 

задачи пред учени и поли-
тици през XXI век. Това е 
пътят за предот вратяване 
на глобалното затопляне, 
което заплашва да унищожи 
живота на планетата. Наука-
та овладя производството 
на енергия от природни 
ресурси, сега трябва да се 
осигури и  нейното съхра-
нение, което ще гарантира 
ефективното ѝ използване. 
И тук идва ред на развитие-
то на водородните техноло-
гии, при които водородът 
се явява енергийният склад. 
Той може да се получи чрез 
електролиза, т.е.  разлагане 
на водата при използване 
на възобновяема енергия, 
и да се конвертира обрат
но в енергия и топлина, 
когато и където е необхо-
димо. При тази конверсия 
отпадният продукт отново 
е вода, т.е. енергийният 
цикъл е „от вода до вода“.  
В момента найнапредна-
лите държави от Северо-
западна Европа могат да 
се похвалят и с найголямо 
потребление на енергия, 
базирана на водорода. В 
транспортния сектор водо-
родните технологии вече 
навлизат в комерсиален 
стадий. 

Защо се обръща толкова 
голямо внимание на во-
дородната електромобил-
ност? Потърсихме отговор 
от проф. Дария Владикова 
от Института по електро-
химия и енергийни систе-
ми на БАН.

„Водородната електро-
мобилност навлезе много 
сериозно и отговорно в но-
вите европейски регламен-
ти и директиви, които са 
задължителни за страните 
членки, защото всички 
заедно трябва да  работим 
за спасяване на планетата 
– казва тя. – 30% от въ-
глеродните емисии идват 
от транспорта. Въпросът 
е твърде сериозен и вече 
не може да спекулираме с 
това, че глобалното затоп-
ляне го е имало и преди. 
Учените  направиха 

анализ на пови-
шаването на 

температурите 
за 100 000  

години.

Вярно е, че периодично 
има цикли на увеличаване 
на емисиите от въглероден 
диоксид и затопляне. Но 
винаги се стига до едно 
максимално ниво, а след 
това  следва минимум, т.е. 
има флуктуация нагоре и 
надолу. Тревожното е, че 

Ретро фитинг на тролейбус
Водородните технологии може да помогнат за обновяване на наличния 
парк в обществения транспорт

В момента се финализира големият европейски проект за водородни ав-
тобуси „Обединена инициатива за водородни превозни средства в Европа“.  
В рамките на Проекта се  пускат в експлоатация 150 автобуса в 14 града от 
7 държави от Северозападна Европа, казва проф. Владикова. На ежегодния 
форум на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ през ноем-
ври 2019 г., където се представят всички проекти по водород, на България 
е предложено да влезе в този проект и да купи на преференциални цени 5 
водородни автобуса, което е признание за доверието към страната ни като 
фактор, който ще активира водородната електромобилност в региона. Ако 
се справим успешно с първата покупка, ще има още една партида от 5 авто-
буса по същия проект, а това е само стартът. Със субсидията цената на 
един водороден автобус се доближава до тази на един електрически. Пре-
димството на водородния е експлоатационният му живот, който е 10 – 12 
години, срещу 5 години за автобуса на батерии. Ще видим първите водород-
ни автобуси в Бургас. Те изискват и построяването на първата от обещани-
те 10 зарядни станции за страната. Следващият кандидат е София.

през 1950 г. земята стига 
до един такъв максимум, 
но емисиите  продължават 
драстично да се повишават 
– няма флуктуация надолу. 
Това представлява заплаха, 
защото вече не става дума 
само за стандартно откло-
нение. Изправени пред 
този катаклизъм, учени и 
политици започнаха да си 
сътрудничат в глобален 
аспект. За озонова дупка 
се говори поусилено от 
80те години на миналия 
век. С годините се форми-
ра и политика срещу тази 
заплаха за планетата, която 
през 2000 г. става глобална. 
Същата година водородна-
та енергетика е обявена за 

енергетиката на XXI век.“ 
Европейската водородна 

платформа се утвърждава 
официално през 2003 г. на 
световен форум с политици 
и учени от Европа, САЩ 
и Япония. През 2008 г. 
се създава съвместното 
предприятие „Горивни 
клетки и водород“, което е 
публичночастна инициа-
тива на ЕС, индустрията и 
науката. Така започва орга-
низираната европейска по-
литика за декарбонизация, 
като в нея има два основни 
стълба – транспорт и енер-
гетика. В момента в Бълга-
рия се работи интензивно 
в транспортния сектор. 
Европейските изисквания 
в тази насока са много 
високи, тъй като 

вредните емисии 
не признават 

политическите  
граници.

България е в групата 
на първите 14 държави, 
които приеха водорода 
като алтернативно гориво 
и поеха ангажимента да 
въведат  водородната елек-
тромобилност. До 2030 г. 

у нас трябва да бъдат из-
градени над 10 зарядни 
станции и да се пуснат 
в експлоатация над 600 
превозни средства на во-
дород. Освен инфраструк-
турни са необходими и 
законодателни промени. 
Затова Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството съз-
даде работна група, която 
да изработи наредба за 
строежа и експлоатацията 
на водородните зарядни 
станции.

„Хубавото в случая е, че 
вече има определени поли-
тики за подкрепа на елек-
трическите коли с батерии, 
които автоматично могат да 
се прилагат и за електромо-
билите на водород. Много е 
важно да изпълним в срок 
поетите пред ЕС ангажи-
менти, тъй като в противен 
случай ще започнат санк-
ции – подчертава проф. 
Владикова. – Тук ми се иска 
да уточня, че водородът не 
изгаря – колите на водород 
също са електромобили, 
подобно на електрическите 
коли. Те работят с горивна 
клетка, а другите – с бате-
рии, повечето хора бъркат 
тези неща.“

Извън изпълнението 
на поетите политически 
ангажименти и вноса на 
електромобили на водо-
род другият много важен 
момент е да се създаде и 
надгражда съответната  
експертиза. Затова учените 
търсят нишата, която да е 
перспективна и икономи-
чески изгодна за България. 

„Не може да се състеза-
ваме със силно развити-
те икономически страни, 
които произвеждат водо-
родни автобуси и коли, но 
можем да осъвременява-
ме наличния транспортен 
парк – категорична е проф. 
Владикова. – Още преди 3 
години тръгнахме с идеята 
за ретро фитинг на тро-
лейбус, който може да се 
движи и с електричество, 
и с водород, без да е свър-
зан с мрежата. Иска ни се 
да създадем експертиза в 
тази насока, за  да можем 
да модернизираме стари 
превозни средства първо у 
нас, а защо не и в съседни 
държави. В момента иде-
ята за ретро фитинг става 
много популярна в Европа, 
като акцентът се поставя  
върху ретро фитинг на 
влакове. Тази година ще 
има проект за маневрени 
локомотиви, в който ще се 
опитаме да участваме.

Специализирането на 
България в 

създаването  
на хибрид между 

горивна клетка  
и батерия 

залегна в Националната 
рамка за политики за въ-
веждане на алтернативни 
горива и инфраструктура. 
Благодарение на  нацио-
налната научна програма   
„Нисковъглеродна енергия 
за бита и транспорта“ на 

Водородните автобуси са факт в много от най-развитите западноевропейски държави 

Проф. Дария  
Владикова

Министерството на обра-
зованието и науката вече 
реализираме на национал-
но ниво идеята за ретро 
фитинг на тролей на Со-
фийска община. Надяваме 
се до една година да можем 
да направим демонстрации 
с хибридния тролейбус. 
Парите по този проект 
се осигуряват от МОН. 
Но е важно след това и 
другите министерства и 
фирмите да подкрепят тази 
инициатива и да създадем 
предприятие за конверсия 
на големи транспортни 
съоръжения към нулеви 
емисии. Благодарение на 
финансирания от МОН 
проект „Съхранение на 
енергия и водородна енер-
гетика“, като част от Път-
ната карта на инфраструк-
турите, започваме изграж-
дането на киберфизична 
платформа за оптимизи-
ране на системата батерия/
горивна клетка – уникална 
и изключително полезна 
апаратура. Иновациите 
тръгват от науката, но на-
уката трябва да предаде 
щафетата на бизнеса, което 
се надяваме скоро да се 
случи и в България. Атрак-
тивното при използването 
на водорода в транспорта 
е, че той е с

висока енергийна 
плътност 

и с едно зареждане за око-
ло 5 минути лек автомобил  
изминава 700 км. Това го 
прави перспективен за 
влакове, автобуси, тирове. 
Батериите не могат да по-
криват такива разстояния и 
са подходящи за мащабите 
на градско каране. Вече се 
работи по внедряването на 
водородните технологии в 
големите кораби и само-
летите.“ 
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СЮЖЕТИ

Очакваме вашите въпроси

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Рубриката води  
Георги Гълъбов, 
Адвокатско дружество 
„Стоянчева и Димитров“

Уважаеми читатели, специално за вас създадохме рубриката 
„Правен консултант”. На всeки въпрос отговаря Георги Гълъбов. 
Въпросите си може да зададете на редакционния телефон – 
02/425 04 70, на azbuki@mon.bg или на адрес: 1113 София, 
бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5.

Уважаема г-жо Мочева,
Според чл. 110 и 111 от Ко-

декса на труда, всеки работ-
ник или служител има правото 
да полага труд към същия или 
друг работодател. В случай, 
че бъдете назначена при усло-
вията на допълнителен тру-
дов договор, следва да се има 
предвид общата продължи-
телност на работното време 

по всички трудови договори и 
изискванията на чл. 113, ал. 6 – 
във всички случаи на полагане 
на допълнителен труд общата 
продължителност на работно-
то време не може да нарушава 
непрекъснатата минимална 
междудневна и седмична по-

чивка, установена с този ко-
декс. При ситуация, в която 
се налага да полагате труд за 
повече от 48 часа седмично, 
или се нарушава изискването 
за минимална почивка, чл. 113, 
ал. 8 от Кодекса изисква ваше-
то писмено съгласие. 

Работя на 8-часов договор и 
съм с 50% ИГ. Мога ли да започна 
допълнителна работа на 4 часа?

Благодаря ви!
Г. Мочева
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Сол и с т и т е 
Бе с а  Лу -
гичи, Ви-
олета Ра-
домирска, 
М и х а и л 

Михайлов, Ивайло Джу-
ров са селекцията на ма-
естро Найден Тодоров за 
концерта на Софийската 
филхармония на 13 фев-
руари 2020 г. в зала „Бъл-
гария“. Ценителите на 
класическата музика ще 
се насладят на „Реквием“ 
на Моцарт и концерт за 
кларнет и оркестър № 2 
на Карл Мария фон Вебер. 

Специален гост на съ-
битието е водещата из-

пълнителка на кларнет 
Шарон Кам, която повече 
от 20 години е солист на 
световноизвестни оркестри 

в САЩ, Европа и Япония. 
Тя е носител на множество 
признания, включително 
е двукратна носителка на 
наградата „Ехо класик“ за 
инструменталист. 

В зала „България“ Ша-
рон Кам ще свири Втория 
кларнетен концерт на Ве-
бер. Творбата е свързана с 
постиженията на твореца в 
оперния жанр и влиянието 
на Моцартовите традиции.

„Реквием“ на Моца-
рт ще звучи във втората 
част на концерта на Со-
фийската филхармония.  
В изпълнението му участ-
ва Националният филхар-
моничен хор. Сопраното 

Беса Лугичи – откритие 
на Христина Ангелакова, 
специализира в Италия, 
където работи със све-
товно признати оперни 
певци и диригенти. През 
последните години гос-
тува многократно на раз-
лични сцени и фестивали 
в Европа.

Мецосопраното Виоле-
та Радомирска е сред най-
талантливите съвременни 
български певици. Гас-
тролите ѝ през послед-
ните години включват 
концерти в Швейцария, 
Австрия, Германия и дру-
ги. През сезон 2018/2019 
г. тя дебютира в Милан-

ската скала в „Електра“ 
на Р. Щраус.

На 13 февруари софий-
ската публика ще се на-
слади отново на таланта 
на тенора Михаил Ми-
хайлов, когото аплодира 
бурно по време на учас-
тието му в концерта на 
примата Соня Йончева в 
зала „България“ в края на 
миналата година. 

Носителят на множе-
ство български и между-
народни отличия Ивайло 
Джуров (бас) е четвъртият 
солист в изпълнението 
на „Реквием“. Джуров е 
артист с активна между-
народна кариера. 

Талантливо съзвездие  
на сцената на „България“
Двукратната носителка на приза „Ехо класик“ 
кларнетистката Шарон Кам е специален гост на 
концерта на Софийската филхармония на 13 февруари

Емилиян ЯЛЪМОВ

„Утвърждаването на партньор-
ски отношения с родителите е 
важно да бъде постоянен процес, 
а не епизодична акция по тър-
сене на съдействие в критични 
или спешни случаи.“ Това зая-
ви Монка Николова, директор 
на ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, Варна, на провелия 
се научно-практически семинар 
„Родителите и ОДК – между вза-
имните очаквания и споделената 
отговорност“. Николова изтъкна, 
че не бива партньорството да се 
свежда до събирането на средства 
за закупуване на необходими 
консумативи, макар че те може 
да са много важни за работата 
с учениците. „Партньорството 
означава двустранен ангажимент 
в една обща дейност, при което 
на равна основа всеки приема 
да свърши нещо, за да има общ 
резултат, от който и двете страни 
да са удовлетворени“, каза още 
Монка Николова. 

Директорката на ОДК подчерта, 
че нейна отговорност и на всички 
останали членове на учителския 
екип е да утвърждават високи 
стандарти за общуване, които 
да водят до високо качество на 
обучението. Семинарът започ-
на с моноспектакъла на Камен 
Донев „Мартин, Данчо и майка 
им“ в изпълнение на ученичката 
Христина Колева – възпитаник на 
театралното студио „Вълшебната 
завеса“. Неин ръководител е Ди-
митър Ялнъзов. Григория Иванова 
– зам.-директор на ОДК, предста-
ви резултатите от проведената 
анкета сред родителите на децата 
и учениците от школите на ЦПЛР. 
Инж. Маргарита Гигова –  препо-
давател в ОДК, обърна внимание 
на доверието като важен фактор 
във взаимодействието учител – 
родител. За уравновиловката и 
средностатистическата еднаквост 
като опасност при обучението в 
областта на изкуствата доклад 
изнесе Сия Папазова – ръководи-
тел на детско-юношеския театър 

„Златното ключе“. В семинара се 
включиха също и много родители, 
а за развитието на взаимодействи-
ята в образователната институция 
говори гл. ас. д-р Илиан Ризов от 

Департамента за информация, 
квалификация и продължаващо 
образование (Варна) към Шумен-
ския университет „Еп. Константин 
Преславски“.

Партньорството с родителите е двустранен ангажимент 

Младите актьори от театрално студио „Вълшебна завеса“  
от ОДК – Варна, имат многобройни почитатели

Шарон Кам
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Анелия ВРАЧЕВА
По материали  

от чуждия печат

Лев Толстой 
е не само 
класик на 
световната 
литература, 
но и педагог. 

На 31-годишна възраст той 
открива училище в Ясна 
поляна, в което безплатно 
обучава селските деца по 
своя методика. Неговите 
принципи на възпитание и 
образование са новаторски 
за XIX век. А какво да ка-
жем за тях днес?

Проявявай своята ин-
дивидуалност

Толстой казва, че детска-
та възраст е първообраз на 
хармонията, която обаче 
се нарушава и унищожа-
ва. Според класика всяко 
възпитание е опит да се 
постави детето в рамки, 
да се подчини на правила-
та и законите на света на 
възрастните. Най-добре е 
да се откажем от целена-
соченото възпитание. Това 
не означава, че не трябва да 
се занимаваме с децата, но 
следва да развиваме онова, 
което вече е налице у тях, 
и да ценим „първобитната 
красота“. „Всеки човек 
живее само за да прояви 
своята индивидуалност. 
Възпитанието я заличава“, 
пише Толстой.

Не наказвай
Толстой е ярък против-

ник на насилието. Той е 
категоричен, че ученикът 
не трябва да се наказва за 
ненаучен урок. Отмяната 
на всякакви наказания в 

яснополянското училище 
е новаторство за XIX век. 
Съвременниците му не 
приемат този метод.

Не скривай недостатъ-
ците си

Класикът е убеден, че 
децата са значително по-
проницателни от възраст-
ните. Той съветва роди-
телите първо да открият 
собствените си слабости. 
В противен случай децата 
ще ги уличат в лицемерие 
и няма да се вслушват в 
мнението им.

Учи на полезни неща
Толстой се отнася кри-

тично към организацията 
на учебния процес в Русия 
през XIX век. Той се възму-
щава, че учениците се нала-
га да зубрят теория, която 
след това е неприложима 
в професията. Латински, 
философия, църковни нау-
ки за писателя са архаика. 
За него много по-важно е 
знанието, което има прак-
тическа полза в живота, 
а учениците имат право 
самостоятелно да избират 
какво да изучават.

Възпитавай в самосто-
ятелност

Писателят смята, че 
хората от народа – тези, 
които не са се обучавали 
в гимназии и универси-
тети, са „по-свежи, по-
силни, по-самостоятелни, 
по-справедливи и човечни 
и главното – по-нужни 
хора независимо как са 
възпитани“. Именно затова 
един от основните завети 
в обучението в неговото 
училище в Ясна поляна е да 
не се принуждават децата 
да се подчиняват на строги 

правила, а да се възпитават 
в свобода и да се учат на 
самостоятелност.

Диалози
В училището на Тол-

стой освен уроци често се 
провеждат беседи. На тези 
срещи учители и ученици 
обсъждат всичко, което 
смятат за важно: въпроси 
от науката, новини, учебен 
процес. Учениците могат 
да изказват своята гледна 
точка и дори да критикуват 
учителите. Свободното 
възпитание, пропаганди-
рано от писателя, поощрява 
честния и открит разговор.

Развивай въображе-
нието

Възпитанието и образова-
нието не се състоят само в 
изучаването на учебниците. 
Писателят отбелязва, че за 
формирането на личност-
та на детето въздейства 
всичко, което го заобикаля: 
„Детските игри, страдани-
ята, наказанията на роди-
телите, книгите, работата, 
учението – насилствено 
и свободно, изкуствата, 
науката, животът – всич-
ко образова“, казва той. 
Опознавайки света, детето 
развива въображението и 
творческите си пособности. 
Толстой смята за огромна 
грешка обучението по стро-
га методика, вместо просто 
да се насочва детето в изу-
чаването на света в цялото 
му многообразие.

Учи с разбиране
Свободното образование 

е неприемливо за гимнази-
ите и университетите през 
XIX век, където учениците 
насила, понякога под страх 
от телесни наказания, са 

принуждавани да заучават 
уроците. Толстой изгражда 
учебния процес без прину-
да и със стремеж да се учи 
така, че детето да получава 
удоволствие от процеса. 
Основните съвети към учи-
телите писателят събира 
в брушурата „Общи забе-
лежки за учителя“, където 
препоръчва внимателно 
да се следи душевното и 
физическото състояние на 
учениците, а вместо сухи 
термини да им се поднасят 
впечатления.

Бъди по-човечен
„И децата гледат на въз-

питателя не като на разум, 
а като на човек“, пише 
Толстой. Знанията, прави-
лата, науките не могат да 
научат детето на това, на 
което ще го научи възраст-
ният човек. Наблюдавайки 
своите родители и учители, 
децата правят изводи какво 
означава да са добри, как да 
се държат в обществото и 
по какви закони да живеят. 
Детската проницателност 
не може да бъде измамена 
нито със знания, нито с 
права.

Самоусъвършенствай 
се

Според Толстой деца-
та са чисти, невинни и 
безгрешни по природа. 
Пораствайки, те опознават 
света, ориентирайки се пре-
ди всичко по поведението 
на родителите си и своите 
близки. Затова основният 
завет на цялата толстоист-
ка педагогика е, на първо 
място, да се грижим не за 
възпитанието на младото 
поколение, а да усъвършен-
стваме самите себе си.

А л е к с а н д ъ р 
Ц в е т ко в  е  д в а -
найсетокласник в 
НПГПФ, специал-
ност „Фотография“. 
Занимава се с фото-
графия от 5 години. 
Привлечен е преди 
всичко от пейзажна-
та фотография.

„Спрях избора 
си на тази снимка, 
защото в нея по-
стигнах търсения и желан от мен резул-
тат. Снимката е една от любимите ми. 
Тя е олицетворение на моето търсене на 
залези от висока гледна точка – разказва 
Александър. – За да направя снимката, 
предварително проучих метеорологичните 
условия в очакване на подходящото време за 
такъв тип снимки. Целта ми е да се виждат 
добре пейзажът, слънцето над планините и 
едновременно с това да използвам облаците 
като композиционен елемент. Тръгнах 30 
минути по-рано, за да намеря подходящото  
място и да позиционирам добре камерата 
си. Започнах с няколко тестови кадъра, тър-
сейки правилните настройки за конкретната 
ситуация. Направих няколко хоризонтални 
кадъра, не ми хареса как се получиха, и 
реших да пробвам вертикален кадър, кой-
то ми допадна. За да създам дълбочина 
в снимката, реших да поставя на преден 
план камъните, които изпъкват и създават 
перспектива в кадъра.“

Правилата на Толстой 
за образованието
В училището в Ясна поляна през XIX в. 
освен уроци често се провеждали беседи 
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Природата в кадър

През 2019 г. Национално издателство  
„Аз-буки“ за четвърти път организира Нацио-
нален фотоконкурс на тема „Моето училище 
е най-хубаво“. 

Патрон на инициативата е министърът 
на образованието и науката Красимир 
Вълчев.

Тук представяме младите творци – ученици 
от Националната професионална гимназия 
по полиграфия и фотография, чиято задача е 
да направят първата селекция на стотиците 
фотографии, пристигнали от цялата страна 
за Националния фотоконкурс. Те представят 
своя любима творба и разказват за творчески-
те си търсения, което може да бъде полезно 
на бъдещите участници във Фотоконкурса.

Ученическото жури

ОТОКОНКУРС
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az
bu

ki.
bg

Лев Толстой разказва приказка за краставицата на внуците си
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Уважаеми читатели,
Поради големия интерес към в. „Аз-буки“ ви предоставяме 
възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ: Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 
(понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); подлез „Плиска“. 
ПЛОВДИВ: Основно училище „Алеко Константинов” (библиоте-
ката), ул. „Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478.

Абонирайте се  
В РЕДАКЦИЯТА  
с отстъпка

Контакти: София 1113, 
бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5,

тел.: 02/425 0470; 
azbuki@mon.bg

АБОНАМЕНТ

2020

3% от цената –
при ТРИ 

и повече издания

5% от цената –
при ПЕТ 

и повече издания

15% от цената –
за ПЪЛЕН комплект 

от изданията

www.azbuki.bg
www.azbuki.eu

 Изданията на „Аз-буки“ Цена  
за 12 месеца

Вестник „Аз-буки“ 78 лв.

Научно списание  
„Български език и литература“ 39 лв.

Научно списание „История“ 39 лв.

Научно списание  
„Математика и информатика“ 39 лв.

Научно списание „Педагогика“ 87 лв.

Научно списание  
„Професионално образование“ 50 лв.

Научно списание  
„Стратегии на образователната  

и научната политика“
53 лв.

Научно списание „Философия“ 30 лв.

Научно списание  
„Химия. Природните науки  

в образованието“
53 лв.

Научно списание  
„Чуждоезиково обучение“ 39 лв.

алежите, падащи върху земната по-
върхност в сухоземните екосистеми, 
се трансформират в „зелена вода“ 
или „синя вода“. Зелената е тази, коя-
то се съхранявана в почвата и е по-
тенциално достъпна за поемане от 
растенията. Докато синята изтича 
в потоци и реки. В световен мащаб 
потокът от зелена вода е около две 
трети от глобалния воден поток.

При сценария, при който не ус-
пяваме да ограничим глобалното 
затопляне под 2°C до края на века, 
устойчивостта на т.нар. „зелена 

вода“ може да спадне с 40% в някои 
региони на света, се казва в съоб-
щение на Съвместния европейски 
изследователски център. Ако не 
успеем да ограничим глобалното за-
топляне, това ще доведе до по-мал-
ко устойчиво снабдяване със „зелена 
вода“, необходима за растенията. 
Причината – ще намалеят вале-
жите и ще станат по-променливи. 
Устойчивото зелено водоснабдява-
не се характеризира с високи нива 
на валежи и ниска променливост на 
тези нива. 

Използвайки шест климатични 
модела, учени симулират устойчи-
востта на зелена вода за историче-
ския период 1851 – 2014 г. и я срав-
няват с очакваната устойчивост 
на вода през периода 2015 – 2100 г. 
Изследването предвижда повече от 
40% спад в устойчивостта на зелена 
вода в някои райони на тропиците, 
Средиземноморието, Южна Африка, 
Австралия и региони от иглолистни 
гори в Северното полукълбо. Най-го-
лемият спад на устойчивостта в Ев-
ропа се предвижда за Испания.

Е

В

фективното мащабно използване на възобно-
вяема енергия е една от основните задачи пред 
учени и политици през XXI век. Това е пътят за 
предотвратяване на глобалното затопляне, кое-
то заплашва да унищожи живота на планетата. 
Науката овладя производството на енергия от 
природни ресурси, сега трябва да се осигури и  
нейното съхранение, което ще гарантира ефек-
тивното Ӝ използване. 

И тук идва ред на развитието на новите тех-
нологии, при които водородът се явява енергийни-
ят склад. Той може да се получи чрез електролиза, 
т.е.  разлагане на водата при използване на въз-
обновяема енергия, и да се конвертира обратно в 
енергия и топлина, когато и където е необходимо. 
При тази конверсия отпадният продукт отново е 
вода, т.е. енергийният цикъл е „от вода до вода“. В 
момента най-напредналите държави от Североза-
падна Европа могат да се похвалят и с най-голямо 
потребление на енергия, базирана на водорода.  

В България се работи интензивно в транс-
портния сектор. Страната ни е поела ангажимен-
та да изгради до 2030 г. над 10 зарядни станции 
и да се въведат в експлоатация над 600 превозни 
средства на водород. Предстои закупуването на 5 
водородни автобуса.

Още по темата на стр. 21

кип чешки пpoгpaмиcти caмo зa един yикeнд 
правят caйт, зa кoйтo влacтитe в страната 
ca плaниpaли дa дaдaт 16 милиoнa eвpo. Това 
съобщават медиите в Чехия. Oщe пpeди тoвa 
общecтвeнocтта cepиoзнo ce възмyщава oт 
цeнaтa нa дoгoвopa зa въпpocния yeб caйт 
и пpилoжeниятa зa нeгo. Той e пpeднaзнaчeн 
зa пpoдaжбa нa paзpeшитeлни и винeтки зa 
изпoлзвaнe нa cкopocтнитe мaгиcтpaли. Не-
годуванието на хората тръгва от товa, чe 
тъpгът за изпълнител на поръчката за caй-
та e пpoвeдeн пpи зaкpити вpaти, на тъмно.

Coбcтвeниkът нa IТ ĸoмпaниятa Асtum Digitаl 
Toмaш Boндpaчek cъбиpa ekип oт 60 пpoгpa-
миcти, koитo зa една събота и неделя ycпяват 
дa нaпишaт copc koдa нa caйтa Fеrznаmkа.сz 
и гo пoдapяват нa дъpжaвaтa. Нaпpaвeният 
oт пpoгpaмиcтите caйт oтгoвapя нa вcички 
нeoбxoдими ycлoвия и стандарти.

B нaчaлoтo нa януари caйтът Fеrznаmkа.сz 
e пуснат в тecтoв peжим и зaceгa дaвa въз-
мoжнocт зa зaкyпyвaнeтo caмo нa виpтyaлни 
винeтки c цeнa от някoлкo кpoни. Пoлyчeни-
тe пpи тeзи тecтoвe cyми щe бъдaт дaдeни 
зa блaгoтвopитeлнocт.

Междувременно чeшкият миниcтъp нa 
тpaнcпopтa Bлaдимиp Kpeмлик, cъглacyвaл 
oгpoмнaта cyмa от 16 млн. евро зa cъз-
дaвaнe нa caйтa, e yвoлнeн oт пpeмиepa нa 
cтpaнaтa Aндpeй Бaбиш. Той личнo ce e yбe-
дил кoлкo бъpзo e cъздaдeн въпpocният caйт 
и кoлкo нaдeжднo paбoти.

Е
Програмисти 
пестят 16 млн. 
евро на Чехия

Водородна 
енергия 
вместо дизел

Горещата планета 
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство

Избрано

Министерство  
на образованието и науката

Национално издателство 
за образование и наука

6 – 12 февруари 2020 г.

www.azbuki.bg

1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Цена за първа 
страница:  
4 лв. на кв. см

Цена за последна 
страница:  
2 лв. на кв. см

Вестник „Аз-буки“

2. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 гр. – 80 лв. за 1000 бр.
3. Влагане на нестандартни вложки – по договаряне.

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 август 2016 г.
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Американският неореализъм  
и съзнанието“

Георги Белогашев
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

В неореализма въпросът за съзнанието е неразривно 
свързан с познанието за съществуващото. По тази причина 
за учените, работещи в това научно направление, е важно 
да се дефинира природата на съзнанието, да се определят и 
уточнят неговата познавателна област и когнитивно поле. 
Това е основанието по-голямата част от представителите 
на американския неореализъм от края на XIX и началото на 
XX век да разработят и представят собствени разбирания 
относно същността на съзнанието, за неговата релация 
както със заобикалящото човека, така и с биофизичната 
структура на хората. 

Становището, че нито едно от разработваните до 
този момент философски направления – идеализъм, прагма-
тизъм, материализъм, репрезентативен реализъм и други, 
не предлага научно непротиворечиво учение за съзнанието, 
се очертава като общо за всички философи, работещи в не-
ореалисткото направление в САЩ. За американските неоре-
алисти единствено философия, която предоставя удовлет-
воряващ епистемологичен статут на „външните обекти“ 
посредством научни термини (Holt, Marvin, Montague, Perry, 
Pitkin, Spaulding, 1912: 39), независимо дали става дума за 
невеществени, или за материални неща – недвусмислен би-
тиен факт, може да преодолее теоретичните противоречия 
и логическите затруднения, идващи от ученията на споме-
натите философски направления. Идентично е изискването 
по отношение на биофизичната страна от релацията съз-
нание – тяло и познанието за нейната същина. Единната 
позиция на американските неореалисти е, че само по този 
начин би могло да се достигне до така желания епистемо-
логичен монизъм и да се преодолее релативността на фило-
софския концептуален дуализъм.

Постигането на поставената задача стартира чрез 
изясняване природата на понятието „съзнание“. Този тер-

www.philosophy.azbuki.bg
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Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  

(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6) 
 

 
Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е:  

(въпрос 7) 
 

  

 

 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн.4/2019 г. 

Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е: 
(въпрос 7)

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн. 4/2019 г.
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мин, особено през XIX век, е широко използван във филосо-
фията и науката, но неговото значение е крайно неясно 
(Perry, 1904: 283), което води до смислови противоречия и 
нееднозначни заключения. За да се постигне адекватна 
научна стойност на понятието „съзнание“, е необходимо 
достоверно да се разбере неговата същност, да се посо-
чат мястото му в битието и значението за познанието. 
Ралф Пери и Фредерик Уудбридж смятат, че познавател-
ният опит има съществено значение за посочване приро-
дата на съзнанието (Perry, 1904 : 284; Woodbridge, 1905a: 
124; 1905b: 576). Това е основанието и други американски 
мислители, като Едуин Холт, Ивендър МакГилвъри, Уилям 
Монтегю, Уолтър Питкин и Едуард Сполдинг, възприели 
и отстояващи неореалистки позиции, да започват свои-
те проучвания относно съзнанието именно с анализ на 
притежаваното от човека като преживяване на позна-
вателен опит.

Пери е убеден, че интроекцията, заради възмож-
ността за непосредствено познаване, трябва да се разби-
ра като основен метод за проучване (Perry, 1912: 273), не-
извършващ предварително предпоставяне на понятия или 
тези. Холт по подобен начин говори за дедуктивен ана-
лиз на съзнанието (Holt, 1914: 166), при който също няма 
изначално предпоставяне. Ретроспективното внимание 
към преживяване (на съзнателно наличното – м. бел.), 
което обграждам и преодолявам (Perry, 1904: 288), сочи, че 
всяко съзнателно преживяване представлява избор на ха-
рактеристики на изследваното. Този избор, подтикван от 
интереса, перманентно се коригира посредством увелича-
ване на артикулативността чрез дискредитиране на вече 
познатото. За американския философ всяка интроспекция 
и размисъл върху някакъв съзнателен факт са опит, при 
който осъзнаваното се определя на база предишен опит, 
отстраняващ по-случайните последователности и съвпа-
дения (Perry, 1904: 287). Това се дължи на фундаментално 
определящия съзнателен психологичен интерес, проявя-
ващ съзнанието в природата и социума, което се разбира 
като посоката на съзнателно внимание (Perry, 1904: 288). 
Само така битийното многообразие, което е съзнател-
но налично под формата на „състояния на ума“ (Perry, 
1904 : 289) и което според Холт съвсем точно съвпада по 
обем с иманото от съзнанието под формата на „психо-
логическото напречно сечение“ (Holt, 1914: 181), може да 
стане достъпно за разбиране и следователно познание. 
Материалните неща и съзнанието могат да се пресичат 
в моменти на възприятие, тъй като общата област на 
пресичане може да принадлежи еднакво и на този тип ор-
ганизация, която се нарича „физическа“, и на тази, която 
се нарича „ментална“ (Perry, 1928: 301). Значи съзнанието, 
макар да не е първичен онтологичен принцип, е най-обща 
категория (Perry, 1904: 296), която е определяща при по-
стигане на познанието (Perry, 1912: 305) във всяка друга 
частна наука. По този начин „психологическото неутрал-
но сечение“ (Holt, 1914: 169; 208), т.е. пресечната точка при 
възприемането на обекта на изследване и съзнанието, на 
практика указва наличието на отношение между тях, 
което разкрива и тяхната корелация.

За Холт сечението, макар да изразява качествата 
на независимите от съзнанието неща, които са там, къ-
дето са и както са, не може да се открие в черепа или 
нервната система. Той настоява, че нервната система е 
строго физическа система, в която не се откриват ни-
какви следи, принадлежащи на някаква същност, която би 
могла да наподобява душа (Holt, 1914: 183). Питкин нарича 

Постиндустриален капитали
зъм, колективна идеология и 
обществото на алтернативната 
истина / Ален Клайн

ФИЛОСОФИЯ  
НА ИЗКУСТВОТО

Paradigms of Cinema Communi
cation – Constellations in the Field of  
Cinema Art / Irina Kitova

ФИЛОСОФИЯ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Академичната автономия 
в контекста на съвременната 
университетска идея – 
философски и правни аспекти /
Веселина Славова, Андрияна 
Андреева, Дарина Димитрова

Изграждане на толерантност 
и умения за общуване чрез 
техниките на фототерапия / 
Маргарита Бакрачева

ПСИХОЛОГИЯ
Psychoanalytic Education and its 

Place in the Modern System of Edu
cation and Training / Stoil Mavro-
diev, Lubomira Dimitrova

НОВИ ЗАГЛАВИЯ
Древноиндийският философ 

Бхартрихари за първи път на 
български език /Митко Момов

Таблица 1. Процентно разпределение на отговорите на учениците на въпроси от 1 
до 5 от анкетата
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междучасието (50,00% – поскоро „Да“). Поскоро „Не“ учениците заявяват, че не биха 

разговаряли за наука с приятели в междучасието (55,00%), с приятели на купон (35,00%) и 

с приятел/ка в парка (67,50%). 

 
Таблица 1. Процентно разпределение на отговорите на учениците на въпроси от 1 до 5 от 

анкетата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Кой е любимият 
Ви учебен 
предмет  
в училище? 

„Човекът и природата“, „Биология“, „Химия“, „Физика“ – 27 
(67,50%); „Български език“ – 4 (10,00%); „Математика“ – 2 
(5,00%); „Английски език“ – 2 (5,00%); „История и 
цивилизация“ – 1 (2,50%); „Физическо възпитание и спорт“ – 
3 (7,50%); „Музика“ – 1 (2,50%) 

2. Как прекарвате 
свободното си 
време? 

Гледам филми/клипчета по телевизията и/или 
телефона/таблета – 11 (27,50%); Играя на игри на телефона – 
9 (22,50%); Разхождам се в парка – 9 (22,50%); Спортувам – 6 
(15,00%); Чета книги – 4 (10,00%); Рисувам/пея – 1 (2,50%) 

3. Колко често посещавате и/или участвате в събития 
в училище или извън училище, свързани с природните 
науки – олимпиади и състезания, природонаучни музеи, 
терариуми, зоологически градини, изложби и др.? 

Много рядко – 7 
(17,50%); Често – 10 
(25,00%); Много често – 
23 (57,50%) 

4. Коя е първата дума, 
която Ви идва наум, 
когато някой употреби 
понятието „природни 
науки“? 

Лаборатория – 18 (45,00%); Биология, химия, физика 
– 13 (32,50%); Училище/университет – 7 (17,50%); 
Небесно тяло (планета, спътник, звезда и др.) – 2 
(5,00%) 

5. Допишете изречението – 
„Изучаването на 
природните науки е 
необходимо, защото: 

Те изучават всичко около нас – 22 (55,00%); 
Опознаваме подобре света около нас – 11 (27,50%); 
Подобряват живота на хората – 4 (10,00%); Е 
забавно и интересно – 3 (7,50%). 
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Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  

(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6) 
 

 
Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е:  

(въпрос 7) 
 

  

 

 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн.4/2019 г. 

Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  
(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6)
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това напречно сечение с термина „поле на съзнанието“ (Pitkin, 1912: 456), върху което обектите 
са проектирани, и по този начин всъщност отбелязва самото когнитивно поле на съзнанието 
при съзнателно състояние, а за Монтегю това е знаниевата ситуация (Montague, 1907: 377), 
която сочи субективната страна на съществуването като битийно налична.

Познавателната пресечна точка между обекта на проучване и съзнанието Уудбридж на-
рича „съзнателна ситуация“ (Woodbridge, 1906: 161), изразена чрез „смислова връзка“ (Woodbridge, 
1906: 159), която представя осъзнатостта на съзнателно иманото. Неговата теоретична 
концепция за смисловата връзка между нещата има две линии. От една страна, той я разби-
ра като систематизиран техен синтез в невеществен план, наречен „нематериален синтез“ 
(Woodbridge, 1906: 160), при който не се констатира въздействие и/или изменение в простран-
ство-времевите отношения и подредбата на конкретните обекти. От друга страна, смисло-
вата връзка е условието за познание чрез осъзнатостта на съзнателно даденото. Осъзнаване-
то, водещо до познание, е определяне на равнище нематериални формирования, което е израз 
на съотношението между тях. Това прави възможен синтеза на значения като връзка, която 
ясно се различава от други отношения между същите неща, които правят възможни други 
видове отношения (Woodbridge, 1906: 162). От тук той настоява, че онова, което Лок нарича 
„вторични качества“, не се дължи на съзнанието, а на биофизиологичната организация на чо-
века. Следователно не съзнанието е творец на конкретните характеристики на осъзнатото 
в съзнателната ситуация.

За МакГилвъри отнесеността на съзнанието към някакъв обект сочи познаваемост-
та на неповторимата релация между тях като „иманентно самодостатъчно едносимволно 
отношение“ (McGilvary, 1907: 234). Последното може да се определи като поле на „внимание“ 
(McGilvary, 1912: 172), чрез което могат да се изследват самите отношения, обектите и тех-
ните качества. Така той експлицира корелацията съзнание – познавателен опит, където освен 
самото съзнание се открива и съдържание (McGilvary, 1909: 231 – 232), като по този начин 
обектите стават предмет на изследване.

Относно съдържанието на съзнанието – „състоянията на ума“, Пери подчертава, че 
не бива да се вярва, че са конструирани от индивидуалното виждане за тях (Perry, 1904: 285). 
По отношение на съдържанието на съзнанието той подчертава, че тези психологически дан-
ни не могат да бъдат наречени неща или реалности в същия смисъл както самите обекти 
(Perry, 1904: 289), които представляват. На това фактическо положение се дължи тяхната 
специфична дуалистичност, от една страна, изразяваща особения им характер, обусловен от 
ограниченията на контекста, а от друга страна – истинното им съдържание, експлициращо 
обектите. По такъв начин „състоянията на ума“, явяващи се съдържание на съзнанието, 
се оказват неутрални както към съзнанието, така и към обекта. Холт изказва идентична 
позиция, изразена в неговото онтологико-логическо учение за неутралните същности (Holt, 
1914: 103). Той отстоява, че анализът намира налични за съзнанието множество неща, имащи 
невеществена природа (Holt, 1914: 102), напр. логически и математически понятия, но тя не е 
свързана със съзнанието. 

Уудбридж защитава същото становище, но от по-различна позиция. Той подчертава, 
че наличието на съзнание не изменя самия свят (Woodbridge, 1906: 160). Така се акцентира, че 
съзнанието не се явява фундаментален битиен принцип, следователно предметите не зависят 
от съзнанието, което ги има, и така утвърждава отликата между обекти на съзнанието и 
самото съзнание (Woodbridge, 1905a: 119). От тук не може да се говори за обектите като за 
някакви негови състояния под формата на идеи, явления или самите вещи (Woodbridge, 1905a: 
121 – 122), както например говори Лок чрез постановката за т.нар. вторични качества. Слаби-
ят момент в тезата на Уудбридж е, че макар да твърди, че нещата са налични съзнателно, 
не се обяснява как и под каква форма става това.

Според Пери, като съдържание на съзнанието, структурните формирования както на 
материалните, така и на невеществените обекти, могат да съхраняват автентичната си 
същност, без да загубят своята онтологична самостоятелност. Холт, от своя страна, твър-
ди, че природата на материалните обекти е същата както на логическите понятия (Holt, 
1914: 167 – 168), понеже всеки елемент от психичното съдържание безусловно запазва своята 
самоидентификация: неутралната същност, която не зависи от опита и/или контекста (Holt, 
1914: 105 – 106). Монтегю също утвърждава фактическото положение, че при съзнаването и 
познаването на определен обект не се откриват никакви изменения при него, нито пък съ-
щият се отделя от релациите, в които стои, понеже обектът в никакъв случай не зависи от 
съзнанието (Montague, 1912: 251), т.е. то не субективизира.

Уудбридж поддържа тезата и пише, че ако съзнанието престане да съществува, неща-
та още могат да бъдат свързани в отношения (Woodbridge, 1906: 164). Следователно факти-
чески в заобикалящото човека има обекти, както и телесно-съзнателна конфигурация, съв-
местно стоящи в „съзнателна ситуация“, водеща до познание. Обектите са реално независими 
от съзнанието или познанието им (Montague, 1912: 282), като при навлизане в когнитивното 
поле на съзнанието обектите не изгубват действителната си проекция (Pitkin, 1912: 457), а 

личностна реализация и хаотична социална несигурност младите се нуждаят от дискретна, 
но настойчива подкрепа за вглеждане в собствените им възможности и за надграждане на 
талантите им. За да ги вдъхнови безстрашно и безспирно да преследват мечтите си, „Уни-
верситет за деца“ им предлага „кариера“ на практици изследователи, професори преподава-
тели, майстори занаятчии и др.

Днес в специализираната литература са описани подобни инициативи на неправител-
ствени организации в сферата на неформалното образование, като например Детския уни-
верситет в Обединеното кралство и Казанския федерален университет в Русия. Основната 
цел на посочените институции е да вдъхновят децата за кариера в областта на естест-
вените науки, като осъществяват обучение от авторитети в съответната предметна 
област – учители, университетски преподаватели, инженери и др. 

Основният метод на изследване в настоящия материал представлява анкетирането. 
Идеята, която е ръководна при използването на този метод, е да установим нагласата и 
отношението на изследваните лица (учениците) към природните науки в неформалното об-
разование. Основното диагностично средство представлява специално разработена от нас 
анкета, която включва осем въпроса – четири от въпросите са от отворен тип (1, 2, 4 и 5 
въпрос) и четири от затворен (3, 6, 7 и 8 въпрос).

Обемът на целевата група е от 40 ученици на възраст 13 – 14 години (VI – VII клас), 
участници в „Летни академии за деца“ (биология, химия и физика), организирани от неправи-
телствената организация „Университет за деца“ в периода м. юли – м. август 2018 г. 

Резултати и дискусия
Резултатите от проведеното анкетиране са основание за следните анализи и ко-

ментари. Съвсем очаквано 67,50% от изследваните посочват като любим учебен предмет в 
училище една от природните науки – „Човекът и природата“, химия, физика или биология. 
На въпроса как прекарвате свободното си време, мнозинството посочват, че гледат филми/
клипчета по телевизията и/или телефона/таблета – 11 (27,50%), или играят на игри на 
телефона – 9 (22,50%). Със значимо по-ниски процентни стойности са застъпени отговорите 
– „Спортувам“, „Чета книги“ или „Пея/рисувам“.

Като ученици с изявен интерес към природните науки, те посещават и/или участ-
ват често (10; 25,00%) и много често (23; 57,50%) в събития в училище или извън училище, 
свързани с природните науки – олимпиади и състезания, природонаучни музеи, терариуми, 
зоологически градини, изложби и др. Анкетираните свързват природните науки (въпрос 4) 
с лаборатория – 18 (45,00%); биология, химия, физика – 13 (32,50%); училище/университет –  
7 (17,50%); небесно тяло (планета, спътник, звезда и др.) – 2 (5,00%). В тази възрастова гру-
па учениците свързват необходимостта от изучаването на природните науки най-вече с 
това, че те изучават всичко около нас – 22 (55,00%), и опознаваме по-добре света около нас –  
11 (27,50%) (таблица 1). 

На въпроса „Какви филмчета/клипове гледате в интернет (Youtube, Vbox7, Vmeo, 
Facebook и др.) и колко често?“ (въпрос 6, фиг. 1) учениците отговарят, че много често и 
често гледат клипове на песни/музика и научни и природонаучни клипове/филми. Като не-
предпочитани отговори от страна на изследваните лица са гледане на влогове и новинарски 
клипове.

Много интересно е според нас процентното разпределение на отговорите на ученици-
те на въпрос 7 (фиг. 2). Категорично „Да“ (72,50%) участниците отговарят, че човек, който 
се занимава с природни науки, е образован и професионално реализиран (57,50%). Учениците не 
могат да дадат категоричен отговор по отношение на заплащането на научните работници 
в сферата на природните науки (65,00%), възпитан (37,5%) и тяхното обществено положение 
(27,5%).
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разкриват отношенията, които са функции на проявени техни преходи при познанието. Така 
в когнитивното поле на съзнанието се откриват пространствено-времеви обекти и непрос-
транствено-времеви отношения.

Интерпретацията в американския неореализъм на въпроса относно „състоянията на 
ума“ като неутрални съдържания на съзнанието представя съзнанието като съвкупност от 
абстрахирани негови съдържания, селектирани в сферата на нещата, явяващо се изключение от 
света (Perry, 1904: 296). Питкин посочва очевидното обстоятелство, че много неща, без да имат 
пространствено-времева същност, са налични съзнателно или са абстрахирани съдържания там 
(Pitkin, 1912: 466), което дава основание да се каже, че когато се говори за съзнание, се визира 
сфера, отделна от вещната област. По тази причина изказването на Сполдинг, че съзнанието е 
същност, външно свързана с други същности (Spaulding, 1918: 43), е сполучливо. Холт също говори 
за съзнанието като за съвкупност (Holt 1914: 102) от многообразни усещания, възприятия и идеи 
(Holt, 1914: 182), т.е. сума от неутрални същности, която позволява формирането на комплекс. 
Този комплекс от различни елементи, заявява Пери, е организиран да действа заинтересовано, 
като същевременно притежава характерни инструменти: телесна нервна система, биологичен 
интерес за обособяване, защита и обновяване, както и съдържание, идващо от заобикалящата 
среда (Perry, 1912: 303 – 304). Съзнанието възниква в областта на живота, позволявайки на ор-
ганизма да се адаптира по различни начини към външните за него обекти в пространството 
и времето в момента специфично съзнателно състояние (Pitkin, 1912: 457), декларира Питкин.

Пери и Холт виждат в посочената съвкупност положението, при което се разкриват и 
посочват отношенията между абстрахираните съдържания както на нематериалните, така 
и на веществените обекти, т.е. съзнанието единствено установява и определя отношения. 
Монтегю заема позиция, синхронизираща с тяхната. За него съзнанието е обективен факт 
(Montague, 1907: 377) на ситуация (Montague, 1930: 155), която изразява връзка (Montague, 1905: 
313), в смисъл на съотношение (Montague, 1912: 282), между обекти, абстрахирани като негови 
съдържания. Питкин убеждава, че съзнанието преоткрива корелацията „организъм – околна 
среда“, като това става възможно поради недвусмисления факт, че съзнанието включва струк-
турната функция, изразена в схемата „специфична среда – насочена дейност – функциониране 
на органична структура“ (Pitkin, 1912: 442). По този начин той утвърждава отношенията 
като нещо реално, но не вещно. 

Друго разбиране за съзнанието представя Уудбридж. Той утвърждава съзнанието като 
„логическо отношение“ (Woodbridge, 1905a: 122); (Woodbridge, 1906: 165); (Woodbridge, 1909: 449), 
„форма на връзка“ (Woodbridge, 1905a: 125), която е съвместната корелация между неговите на-
лични обекти. Американският мислител настоява, че съзнанието е континуум от обекти във 
вид на затворена система от отделните множества (Woodbridge, 1905a: 121); (Woodbridge 1906: 
158 – 159), т.е. съзнанието е цялост от налично дадени обекти. Съзнанията се различават по 
особения способ за свързване на обектите – отношенията, както и по своята сформираност 
и подреденост. Това е фактическото състояние на отличие между тях (Woodbridge, 1905a: 124), 
а не дали са нещо физическо, или душевно. 

Становището на МакГилвъри за съзнанието, на пръв поглед, е много близко до това на 
Уудбридж, но при анализ се открива съществено различие. МакГилвъри не възприема тезата на 
Уудбридж, че съзнанието е смислова релация, понеже смисълът е само едно от многото отно-
шения между обекти (McGilvary, 1909: 229). Той твърди, че съзнанието е отношение, релационен 
комплекс, който възниква между обекти (McGilvary, 1912: 163) и е уникално тяхно единство 
(McGilvary, 1909: 230), понеже е релация, но не изобщо, а свързване само на определени обекти 
(McGilvary, 1912: 163). Този уникален способ на свързващо обединение на обекти не е резултат 
от страничен продукт на тяхното преживяване (в смисъл на имане – м. бел.), а указва самото 
им преживяване (McGilvary, 1909: 232), т.е. тяхната даденост на съзнанието. Спецификата 
на съзнанието, експлицирано като уникално релационно цяло, е, че то се състои от прос-
транствен и времеви център (McGilvary, 1912: 164), изразени посредством термини. За Мак-
Гилвъри съзнателното отношение към самото себе си като към обект (McGilvary, 1912: 173)  
го сочи като нещо уникално.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 4/2019 г.

идеалната неформална образователна среда, в която 10 компонента оперират в тандем, за 
да се получи желаният образователен продукт. Те се обединяват в четири основни направ-
ления. Първото е доброволният характер – позволява на участниците да се присъединяват 
или напускат програмата, когато пожелаят, и по този начин да показват отношението си 
към ефективността є. Второто направление е многообразието – то отговаря на нуждата 
на обучаващия се от разнообразни възможности за развитие на личността и усещане за 
комфорт. Третото направление се отнася до различията в потенциала и възможностите 
на учещите се. Те дават шанс на обучаващия се да избира между различни варианти и да не 
се притеснява от провала или неуспеха, а да продължава напред. И последното направление 
е ангажирано с механизмите за контрол: автономност, равнопоставеност във взаимоотно-
шенията, по-балансирано разпределение на ролите между различните субекти на обучението 
– ученици, учители, ментори, ръководители и др. Заключението на Р. Кахейн е, че неформал-
ното образование позволява на учениците да се чувстват като равнопоставени участници в 
цялостния образователен процес и се научават да дават обяснение за действията и постъп-
ките си, да изразяват отношение към определени твърдения и да се справят с трудности 
от реалния живот (Kahane, 1997).

В началото на XXI век се оформя и главният въпрос пред цялата образователна систе-
ма – за смисъла на всичко. Предизвикателството пред образованието се заявява директно и 
от отговора на този въпрос започва да зависи бъдещето на всички, но най-вече на младите 
(Ilakavichus, 2016). В тази среда на неопределеност повечето свобода и липсата на строгост 
в неформалното образование дават алтернатива на младите да избягат от „тесногръдието“ 
на формалните институции. Така неформалното образование съвсем естествено привлича 
младите хора и успява да отговори на техните образователни потребности. Подпомага за 
развитие на познавателния интерес и формиране на личностно значими качества (Romi & 
Schmina, 2009).

На основата на понятийно-терминологичен съпоставителен анализ между формално, 
неформално и информално образование са изведени същностните характеристики на нефор-
малното образование (Hadjiali et al., 2018): (1) осъществява се в училище или в институции 
извън него – музеи, библиотеки, школи и др.; (2) подкрепя индивидуалните възможности и 
интересите на учещите се; (3) структурирано – протича в съответствие с предварително 
разработени учебни програми; (4) планирано предварително; (5) осъществява се под влия-
нието на вътрешно осъзнати мотиви; (6) протича под ръководството на учител или друг 
обучаващ субект (тютор, ментор и др.); (7) ученето обикновено не се оценява, но може да 
завърши с поставяне на количествена или качествена оценка; (8) липсва последователност – 
практически се осъществява през целия живот.

Днес можем със задоволство да заявим, че в България съществува, макар и скромна, но 
ясно забележима диря в развитието на неформалното образование. Конструирани, емпирично 
верифицирани и описани са множесто технологични решения за приложение на неформални 
образователни дейности в различни възрастови групи, както и принципите, на които се ос-
новава: доброволност и изборност – насочено е към развитие на личностния потенциал и на 
социални умения; гъвкавост и адаптивност – възможностите за вариации, свързани с финан-
сирането и съдържанието на дейността, са значително по-големи в сравнение с формалното 
образование; относителна автономност – би могло, и го прави, да се опира на някои много 
утвърдени вече стандарти във формалното образование; многофункционалност – приложимо 
е в много и разнообразни контекстуални условия; отвореност – позволява широк вход и изход 
без неизбежните за формалното образование негативни последствия; индиректна конверти-
руемост и частична професионализация – произтича от това, че не всички образователни 
дейности целят постигане на развитие, кореспондиращо с утвърдени формални стандарти 
(Nikolaeva, 2008). В много сбит вариант основните приоритети в развитието на неформал-
ното образование в национален мащаб могат да се конкретизират в следните направления: 
(а) историческо развитие на неформалното образование и съвременни предизвикателства 
(Gendjova, 2010b; Nikolaeva, 2018); (б) естествена връзка между формалното и неформалното 
образование; (в) неформално образование за устойчиво развитие и ключови компетентности 
(Gendjova, 2010a; Hadjiali et al., 2017; 2018; Tsanova et al., 2012); (г) неформални педагогически 
подходи, модели и методи в университетското образование (Nikolaeva, 2018); (д) неформално 
образование и обучение на възрастни (Gyurova, 1998) др.

Изследователски контекст
Фондация „Университет за деца“ е инициатива на учители, учени и предприемачи, це-

лящи да вдъхновят ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в раз-
лични области на науката, изкуството и занаятите. За постигане на тази цел Фондацията 
налага привлекателни методи на обучение, които умело балансират нуждите за жива кому-
никация на младите, веща работа с новите технологии и смело впускане в изследователска 
и творческа дейност. В динамичния свят на неспирни технологични подобрения, блуждаеща 
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Откъс от „Политиката  
на германските окупационни власти 

спрямо еврейското население през първите 
години на Втората световна война  

(1939 – 1941). Социален, икономически  
и правен контекст“

Мартина Грондзка-Реяк
Институт за национална памет – Комисия за 
разкриване на престъпления срещу полския народ

Александра Намисло
Филиал на Института за национална памет – Комисия 
за разкриване на престъпления срещу полския народ 
в Катовице

Втората полска република е многонационална дър-
жава. На прага на Втората световна война наброява 
почти 35 млн. жители, от които около 32% (11.2 млн.) 
са национални малцинства. Сред тях най-многобройна е 
групата на евреите – над 3 милиона. Втората светов-
на война слага край на тяхното внушително присъст-
вие. Целта на настоящата статия е да се характеризи-
рат накратко правното, социалното и икономическото 
положение, както и функционирането на тази общност 
през първия период на Холокоста (1939 – 1941) на пол-
ските територии, окупирани от Третия райх. В текста 
са представени най-важните действия на германските 
окупационни власти срещу евреите от нападението на 
Третия райх срещу Полша на 1 септември 1939 г. до време-
то, когато се взема решение за масовото им унищожение 
(втората половина на 1941 г.).

Евреите и отбранителната война 1939 г.
Няколко месеца преди септември 1939 г. жителите 

на много населени места на територията на цяла Полша 
изпитват нарастваща несигурност и опасения във връз-
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ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Българското църковно пред-
ставителство в Истанбул и въп
росът за вдигане на схизмата / 
Боряна Бужашка

Участието на Тодор Бурмов  
в изготвянето на първоначал-
ния проект за Органически ус-
тав на Българското княжество / 
Костадин Паев

Окупатори  
срещу евреи  
през първия период  
на Холокоста  
на полска 
територия

EXPERIMENTS
An Analytical Experiment Using 

Beer’s Law for a Mixture of Two 
Dyes / A.E. Burns, N.G. Burns, C. 
Kramer

Synthesis of Poly (Tetrahydrofu-
ranCo Epichlorohydrin) Using an 
Ecologic Catalyst Montmorillonite 
(MaghniteH+) / Hamam Nabil, 
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Is-
sam, Belbachir Mohammed

Construction of Job’s Plot in Case 
of High Spectral Overlap Between 
the Reactants and the Complex: 
Application of Multiwavelength 
Linear Regression Analysis Using 
the CuEdta System / Agha Arslan 
Wasim, Muhammad Nasiruddin 
Khan, Muhammad Farooq Wahab, 
Saba Fazal-ur-Rehman

NEW APPROACHES
A New Easy Method for 

Assigning Absolute Configuration 
without the Use of Models / R. 
Ramajayam

CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of 

the Concept of Resting Membrane 
Potential in Modern Textbooks of 
Human Physiology: Traditions and 
Alternatives / Petar Raychev 

FROM THE RESEARCH 
LABORATORIES

Spectral, Biological, Magnetic 
and Conductance Studies on the 
Coordination Compounds of a 
Newly Synthesized Thiazolidin4
One / Dinesh Kumar, Amit Kumar

HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

Циклите на Кребс [The Cycles 
of Krebs] / Ивелин Кулев / Ivelin 
Kuleff

From the Principle of Least 
Action to the Conservation of 
Quantum Information in Chemistry: 
Can One Generalize the Periodic 
Table? / Vasil Penchev

NEWS
Пощенска марка за Периодич-

ната таблица на Менделеев / Бо-
рислав Тошев

BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция 

в средното училище / Теодора Ко-
ларова

Брумбахер е, че силата на неформалното образование е 
в неговата актуалност за живота на всеки един човек. 
То предоставя възможност за придобиване на актуални 
знания и умения за реалния живот (Brubacher, 1947).

Допълнителен тласък в развитието на идеите за 
неформалното образование се открива и в трудовете на 
Дж. Дюи. Той развива своите тези в три направления: 
вродената връзка между демокрацията и образованието, 
теория на интереса и теория за учене чрез упражняване. 
Всички тези мисловни нишки той обединява в Теория на 
единството, която може да се разглежда като единство 
между образование и житейски опит. Въпреки че на пръв 
поглед идеите на Дж. Брумбахер и Дж. Дюи съвпадат, 
вторият ясно заявява позитивното си отношение към 
заслугите на формалната образователна система за раз-
витието на младите поколения. Той дори намеква за сва-
ляне на бариерите между двете форми на образователно 
взаимодействие и прекратяване на строгото им изкуст-
вено разграничаване. Според Дюи формалното образова-
ние се подчинява на социалните нужди на обществото, 
които обаче невинаги са обозрими на ниво индивидуални 
интереси, за разлика от неформалното образование, кое-
то се отличава със своята способност да се ангажира 
с проблеми, които са релевантни към ежедневието на 
обучаващия се. Така в неговата теория на единството 
трябва да се съчетаят характеристиките на „предна-
мерено“ включване на определени теми и разработване на 
учебни програми за учениците, присъщи за формалното 
образование, с непринудеността и спонтанността на 
неформалното образование, които подготвят ученика за 
реални житейски ситуации (Dewey, 1916). 

След Дж. Дюи, Л. Кремин предлага своята теория 
за екологичен/натурален прочит на образованието. Спо-
ред него многообразието от срещи в различни ситуации 
и институции създава образователни взаимодействия, 
полезни за индивида и за качественото му включване в 
обществения живот. Те могат да бъдат политически, 
педагогически, допълващи се или изключващи се, резо-
нантни или дисонантни и др. Но по-съществената роля 
на автора е по отношение на несъгласието му с Дюи 
за ролята на формалното образование и значимостта 
му спрямо неформалното. Л. Кремин смята, че трябва 
да се даде равна образователна тежест на много дру-
ги „институции“, различни от формалните: семейство, 
библиотеки, музеи, школи, медии и др. Той гледа на тях 
като на институции, които съвсем целенасочено обра-
зоват и възпитават. В това отношение той не прене-
брегва ролята на формалното образование, а поставя 
до него още един равен по важност „лост“ за образова-
нието на децата. Така неформалното образование заема 
ключова позиция за образователно развитие и предлага 
възможност за придобиване на нови знания, умения и 
отношения (Cremin, 1976). 

В своите изследвания на тема неформално образо-
вание Р. Кахейн подхожда от социологическа гледна точ-
ка. Според него основните различия между формалното 
и неформалното образование следва да се търсят не в 
целите и задачите, които си поставят, а в принципи-
те на поведение и конкретните норми, които ученици-
те следват. В случая неформалното образование Кахейн 
описва с кода на поведение като „неформален“ – аморфен 
тип, който осигурява автентична и смислена форма на 
поведение у обучаващите се, при което се постига голя-
ма ефективност на образователния процес. Той описва 
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ка с напрегнатото международно положение. Съзнанието 
за опасност, макар и подхранвано от новините в пресата 
и по радиото, не е особено голямо (все още войната не из-
глежда толкова близка), така че само някои предприемат 
решителни крачки, за да се предпазят от опасността: 
„Колкото повече наближаваше 1939 г., толкова по-често се 
случваше да избягат отделни еврейски семейства, произ-
хождащи от асимилаторските кръгове на Запад, хора за-
можни, боящи се от инвазията на хитлеристка Германия. 
За някаква паника и дума не можеше да става, макар че ев-
рейското население, за разлика от останалите членове на 
обществото, проявява бдителност“ (Dobrowolski, 1989: 167).  
След избухването на конфликта и навлизането на гер-
манските войски на територията на страната „се въз-
царява страх, появяват се признаци на паника и хаос в 
ежедневието […], стават явни липсата на вътрешна дис-
циплина, спекулациите, грабежите“ (Chrobaczyński, 1993: 23).  
Населението, включително и представителите на нацио-
налните и етническите малцинства, се старае по вся-
какъв начин да се подсигури, това личи особено в градо-
вете – освен че подкрепят семействата си, доброволци 
се явяват например да копаят противотанкови ровове и 
да участват в противовъздушната отбрана. Пазаруват 
в големи количества главно хранителни продукти, като 
брашно, захар, грис. Първите септемврийски дни на вой-
ната предизвикват миграция, и по-точно, както пише в 
справките – масово изселване, включително и на евреи. 
Бежанците се насочват главно на изток, смятайки, че 
войната бързо ще свърши или че там, далече от герман-
ците, ще бъдат в безопасност. Ситуацията се променя, 
след като СССР напада Полша на 17 септември 1939 г.

Много евреи се сражават във военните формирова-
ния. Част от тях бранят страната от първите дни на 
войната. Предполага се, че в редиците на полската армия 
през 1939 г. се сражават около 100 хиляди евреи. През сеп-
тември и октомври 1939 г. (по време на отбранителната 
война) загиват около 7 хиляди от тях, а 20 хил. са ранени. 
Според историците около 60 хил. евреи стават германски 
военнопленници. Около 3 хиляди еврейски войници попа-
дат в трудовите „военнопленнически“ лагери в Люблин и 
в „обикновени“ лагери в Понятова и в Травники. Избити са 
по време на акцията Erntefest през 1943 г. Повечето от 
останалите са освободени от плен. След нападението на 
СССР срещу Полша в съветски плен се оказват около 20 
хиляди евреи. Бенджамин Мейртчак съставя азбучен спи-
сък на онези, които са загинали в отбранителната война 
през 1939 г. Списъкът съдържа 1189 имена. Феликс Тих под-
чертава: „Като войници на Септемврийската кампания 
евреите се справиха отлично. Процентът на еврейските 
войници от полската армия, загинали в битките,  про-
порционално е същият както на загиналите етнически 
поляци. Това означава, че евреите са се сражавали с гер-
манците толкова храбро, колкото и техните съграждани 
с нееврейски произход“ (Tych, 2010: 34).

Германската антиеврейска политика в ГГ и 
на териториите, включени към Райха

След приключването на Септемврийската кампа-
ния, 1939 г., германците слагат край на суверенитета на 
полската държава. Те извършват и ново административ-
но деление на завзетите от тях полски земи. На 12 ок-
томври 1939 г. по силата на декрета на Адолф Хитлер от 
част от полските територии, заети от германците, е 
създадено Генерално губернаторство (ГГ) за окупираните 

Откъс от „Нагласи на 13 – 14-годишни 
ученици към природните науки в неформална 

образователна среда“

Явор Киряков 
Иса Хаджиали 
Димитър Грозев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Историческо развитие на идеите за неформал-
ното образование – кратък ретроспективен анализ

В началото на ХХI век образователните системи на-
всякъде по света са изправени пред нови предизвикател-
ства: навлизането на информационните и комуникационни-
те технологии (ИКТ) в почти всички сфери на социалното 
битие, огромния информационен поток, в който е потопен 
съвременният човек, време на многопластови трансформа-
ции в глобален мащаб и др. Технологичната революция на-
прави възможна и масова реалност използването на ИКТ 
в сферата на образованието, изведе до голяма степен об-
разованието извън класната стая и го центрира спрямо 
индивида. Технологиите премахнаха мита за училището 
като монополен източник на знания и умения. Всичко това 
доведе до излизане от класическата рамка на формалното 
(институционализирано) образование и навлизането на дру-
ги форми на образователно взаимодействие – неформално и 
информално (Povolyaeva et al., 2015).

В дълбока древност обучението се е оприличавало с 
всекидневния живот, по време на който младите са науча-
вали всичко най-необходимо от възрастните. Според Дж. 
Брубахер с натрупването на повече знания, установяване-
то на традиции и култура се появява нуждата от средства 
за съхраняване на това знание, което води до възникване на 
писмеността. Като следствие от това се изостря потреб-
ността от създаването на първите институции, които да 
ограмотяват. За съжаление, според автора, тази роля на 
формалното образование остава далеч от съответстващи-
те на хората житейски нужди. С времето неформалното 
образование, което било по-близко до реалния живот, при-
ело формата на чиракуването при майстори в различни 
производствени направления. Като цяло, тезата на Дж. 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Биографичната книга за руския 

офицер и изобретател Макс фон 
Шулц като извор за българска-
та военноморска история / Асен 
Кожухаров

ПАЗИТЕЛИ НА ПАМЕТТА
Политиката на германските 

окупационни власти спрямо ев-
рейското население през първите 
години на Втората световна вой-
на (1939 – 1941). Социален, ико-
номически и правен контекст /  
Мартина Грондзка-Реяк, Алек-
сандра Намисло

Начало на социалистическата 
конспирация. Полска социалис-
тическа партия „Свобода, ра-
венство, независимост“ / Мачей 
Жучковски 

In a (Not Completely) Distorting 
Mirror. Poland Viewed from the 
Perspective of the Authorities and 
of the Population of the Soviet 
Union on the Eve of and during the 
Soviet Aggression against Poland 
in September 1939 / Sławomir 
Kalbarczyk

Сътрудничеството между на-
ционалните малцинства на Втора-
та полска република и съветските 
власти в завладените от Червената 
армия територии през септември 
и октомври 1939 г. / Яцек Романек 

Главен редактор
Проф. д.х.н. Борислав Тошев

Е-mail: toshev@chem.uni-sofia.bg

Редактор

Никола Каравасилев 
0889 48 99 01 

Тел.: 02/425 04 70 
      02/425 04 71

Е-mail: science@azbuki.bg

Съдържание  
на сп. „Химия.  
Природните науки  
в образованието“,  
кн. 4/2019:
 
EDUCATION: THEORY  
AND PRACTICE

Chemometric Analysis of 
School Life in Varna / Radka 
Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo 
Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela 
Grigorova, Rumyana Slavova, 
Miglena Slavova

Нагласи на 13 – 14-годишни 
ученици към природните науки  
в неформална образователна 
среда / Явор Киряков, Иса Хад-
жиали, Димитър Грозев / Yavor 
Kiryakov, Isa Hadjiali, Dimitar 
Grozev

Списанието е представено 
в MIAR; CEEOL; EBSCOhost; 

Google Scholar; РИНЦ

Млади академици 
изучават природни 
науки



ИзбраноИзбрано

Брой 6, 6 – 12 февруари 2020 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 6, 6 – 12 февруари 2020 г. стр. IXстр. VIII

полски земи, начело на което от 25 октомври 1939 г. застава Ханс Франк. Останалите завла-
дени земи са включени  директно в границите на Райха. 

В първите седмици на войната германските войски, стъпвайки на полските земи, и 
оперативните групи Sipo и SD (Einsatzgruppen) извършват много престъпления срещу еврей-
ското население. Зигмунт Клуковски пише за това във връзка с дейността на офицерите от 
германската парамилитарна формация Selbstschutz в района на Замошч: „с тях [евреите] се 
отнасят брутално, режат им брадите или ги изтръгват, обиждат ги, бият ги“ (Klukowski, 
2015: 155). Станислав Домброва-Костка пише, че в окупирания Краков „разглезеното от лес-
ната победа войнишко племе „се забавлява“ с дивашки лов на евреи, избивайки петнайсетина 
души“ (Dąbrowa-Kostka, 1972: 26). Извършват се нападения на еврейски минувачи, съпроводени с 
бой, отрязване на брадите и дългите бакенбарди, а също и грабежи (Ciećkiewicz, 1975: 128 – 137). 
Емануел Рингелблум –  хроникьор на живота на варшавските евреи по време на окупацията, 
си спомня за събитията в този град. Те са свързани както със случаите на антисемитското 
поведение на полските жители на града през септември 1939 г., така и със солидарността при 
подкрепата на нуждаещите се – поляци и евреи (Ringelblum, 1988: 32 – 33). Към евреите герман-
ските войници се отнасят с особена жестокост – преследват ги, измъчват ги и ги унижават, 
палят и плячкосват синагогите, разграбват имуществото им. Използват ги за разчистване 
на терените след бомбардировки, в полза на противовъздушната отбрана и за други дейности. 
Дейвид Цезарани подчертава: „Редовно части на армията [германската] вземат заложници от 
самото начало на нашествието. В резултат на повсеместната враждебност към евреите и 
отъждествяването им с врага евреите представляват непропорционално голяма група сред 
заложниците.  При новобранците и офицерите не е необходима дехуманизация, за да се уле-
сни избиването на цивилни граждани или да бъдат унижавани, измъчвани и убивани евреите“ 
(Cesarani, 2019: 351). И до днес изследователите не са на едно мнение относно броя на еврейски-
те цивилни, жертви в т.нар. отбранителна война 1939 г. 

Окупацията на полските земи се свързва с физическото унищожение на всички евреи  
(а също синти и роми), макар че такъв подробен план не е имало в началото на войната; той 
се развива и оформя с течение на времето. През есента на 1939 г.  Адолф Айхман – ръководител 
на т.нар. еврейска секция в Главното управление за имперска сигурност на Райха, лансира кон-
цепцията за създаване на резерват за евреите под контрола на СС в Зажече, близо до с. Ниско 
на р. Сан (Browning, 2012: 37 – 44; Cesarani, 2019: 368 – 375). Следващата му идея е свързана със 
заселването на европейските евреи на остров Мадагаскар, тогавашна френска колония, нами-
раща се под контрола на колаборационисткия режим на Виши. И двата плана по логистични 
причини, т.е. ангажиране с оборудване и финансови ресурси, при продължаване на войната в 
Западна Европа не могат да бъдат реализирани. 

Секретната телефонограма на Райнхард Хайдрих до командирите на Einsatzgruppen от 
21 септември 1939 г. е от ключово значение за поведението на окупационните власти спрямо 
еврейските жители на завладените полски земи. Действията на тези формирования трябвало 
да се изразяват в ликвидиране на малките еврейски общности (с по-малко от 500 души)  и кон-
центрация на евреите в по-големите градове с оглед „крайната цел“ (в този момент все още 
не е прецизирана напълно), в създаване на съвети на старейшините – отговорни за навремен-
ното и точно изпълнение на германските препоръки и създадени за тясно сътрудничество по 
въпросите, свързани с еврейското население, с военните власти и цивилната администрация. 
Официално наредбата на генерал-губернатора Ханс Франк относно правилата за създаване на 
еврейски съвети е издадена по-късно, на 28 ноември 1939 г. 

В текста на телефонограмата на Хайдрих се появява и запис на плановете относно ев-
реите, които живеят в Гданск, Померания и Горна Силезия – територии, които няколко седми-
ци по-късно германците административно включват към Райха. Предвижда се „прочистване“ 
на тези територии от евреи, а броят им според изчисленията, възлиза на около 600 хиляди. 
Крайната дестинация е Генералното губернаторство, а изселването им от земите, включени 
към Райха, трябвало да стане до февруари 1940 г. Но още в края на 1939 г. се оказва, че първона-
чалното намерение – да бъдат изселени почти половин милион поляци и евреи от този терен, 
е невъзможно за реализиране. През март 1940 г. Ханс Франк информира своите подчинени за 
отказа на германските власти от плана за цялостна „евакуация“ на еврейските жители от 
териториите, включени към Райха. В този период обаче на тези територии се извършват 
вътрешни преселения. В началото на 1941 г. се правят опити да бъдат възобновени действия-
та във връзка с депортирането. През януари е уточнен броят на поляците и евреите, които 
трябва да бъдат депортирани в Генералното губернаторство – над 800 хиляди. Поради подго-
товката за нападение на СССР отново е осуетена реализацията на тези намерения. Според 
установеното от Влоджимеж Ястшембски от декември 1939 г. до средата на март 1941 г. от 
земите, включени в границите на Райха, за изселени 364 665 поляци и евреи, от тях най-много 
са от Reichsgau Wartheland (Jastrzębski, 2017: 123). През есента на 1941 г., като част от реали-
зирането на плана за „прочистване“ от евреи и цигани, населяващи територията на Стария 
Райх и протектората Бохемия и Моравия, започва депортирането им на територията на 

полските земи в границите на Райха.  Крайна дестинация става гетото в Лодз, където в на-
чалото на ноември 1941 г. се оказват 20 хиляди евреи, включително от Виена, Прага и Берлин 
(Hilberg, 2014: t.1, s.247). 

След хаоса в първите дни на окупацията при настаняването си военните, а после и 
цивилните окупационни власти въвеждат първите антиеврейски разпоредби. В Генералното 
губернаторство те излизат от кабинета на Ханс Франк (като министър на Райха) (Eisenbach, 
1961: 149). Хенрик Цимерман – един от оцелелите краковски евреи, прави следното обобщение: 
„На всеки няколко дни се появяваха нови забрани и разпоредби на окупатора – обявявани на 
немски и на полски език, с които се диктуваше на нашето общество какво е позволено да пра-
вят евреите и какво им е забранено, насочени последователно към едно – животът им, и без 
това трудно поносим, да се превърне в ад“ (Zimmermann, 1997: 87). Изработеното по това вре-
ме антиеврейско законодателство и неговото практическо приложение, заедно с физическото 
насилие,  представляват основен елемент на т.нар. Първа фаза на Холокоста. 

Принудителен труд и елиминиране на евреите от икономическия живот 
Една от първите антиеврейски разпоредби, издадени от Франк, е въвеждането на 26 

октомври 1939 г. на принудителен труд за еврейското население, населяващо Генералното гу-
бернаторство.  През декември е уточнено, че това се отнася за лицата на възраст от 14 до 
60 години. На 20 ноември 1939 г. е издадена наредба относно „общите мерки за осигуряване на 
еврейската собственост“. По силата на този акт са блокирани сметки в банката, депозити и 
лични сейфове за съхранение в банковите трезори и кредитните институции.  Освен това ев-
рейското население се задължава до 31 декември 1939 г. да прехвърли съдържанието на своите 
сметки, на личните сейфове в банката и на трезорите за съхраняване на ценности в една бан-
ка. Това разпореждане се отнася и за неевреите, разполагащи със суми, принадлежащи на евреи. 

На 21 януари 1940 г. германците издават наредба, която регламентира задължително 
обявяване на еврейската собственост в Генералното губернаторство. Освен това германци-
те налагат на местните евреи висока контрибуция, а после с нея обременяват и еврейските 
съвети  (Юденрати).  През декември 1939 г. те настояват евреите от Плоцк да дадат един 
милион злоти (Grabowski, 2008: 60). В същото време, на евреите от Генералното губернатор-
ство в Радом е наложена контрибуция в размер на 2 милиона злоти (Urbański, 2004: 35). Oт 
1940 г. германците започват да организират работилници и лагери за принудителен труд на 
еврейското население. 

Разпоредби с подобно съдържание се появяват редовно и в отделните провинции на зе-
мите, които влизат в границите на Райха. Отначало евреите са принуждавани да работят 
тежък физически труд, което е регламентирано в наредбите, издавани от властите на съот-
ветните райони. Шефът на полицията в Лодз Йохан Шефер на 5 октомври 1939 г. обявява, че 
евреите на възраст над 14 години трябва да упражняват принудителен труд, като всеки ден 
от 5 октомври същата година трябва да бъдат осигурени 600 работници (Ziółkowska, 2005: 19; 
Löw, 2012: 66). В района Катовице през октомври 1940 г. е създадена специална служба, уникална 
по своя мащаб за полските територии и за териториите, включени в границите на Райха, 
чиято компетентност е наемането на евреи на работа – Специална служба на пълномощника 
на Райхсфюрера-СС и Шефа на германската полиция във връзка с назначаването на работа на 
хора от други националности в Горна Силезия. Тази служба организира работата на евреите 
на място и в трудовите лагери за принудителен труд, разположени в Горна и Долна Силезия. 

Една от първите и най-важни задачи на окупационните власти е конфискуването 
на недвижимото имущество на поляци и евреи. На територията на по-късната страна  
Reichsgau Wartheland на 14 септември 1939 г., по силата на Наредба на цивилния комисар към 
VIII армия, на всички евреи, намиращи се на подчинената територия, са блокирани банко-
вите сметки, депозитите и сейфовете в трезорите на банките. Позволено им е да носят 
със себе си само 200 злоти, или 100 марки, и за текущи разходи да харчат максимално 100 
злоти (50 марки) седмично (Sitarek, 2015: 32). През октомври 1939 г. на евреите е забранено да 
търгуват със суровини и готови изделия, а на обущарите – да произвеждат обувки. През но-
ември Гьоринг заповядва да се изземат суровините, полуфабрикатите и готовите продукти 
в полза на германската икономика (Alberti, 2006: 106). С разграбването на собствеността се 
заема създадената от него в качеството му на пълномощник на четиригодишния план на 
19 октомври 1939 г. Поверителна служба за Изтока. И за домовете на евреите са определени 
попечители (Eisenbach, 1961: 195). 

Пълния текст четете в „История“, кн. 5/2019 г.
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полски земи, начело на което от 25 октомври 1939 г. застава Ханс Франк. Останалите завла-
дени земи са включени  директно в границите на Райха. 

В първите седмици на войната германските войски, стъпвайки на полските земи, и 
оперативните групи Sipo и SD (Einsatzgruppen) извършват много престъпления срещу еврей-
ското население. Зигмунт Клуковски пише за това във връзка с дейността на офицерите от 
германската парамилитарна формация Selbstschutz в района на Замошч: „с тях [евреите] се 
отнасят брутално, режат им брадите или ги изтръгват, обиждат ги, бият ги“ (Klukowski, 
2015: 155). Станислав Домброва-Костка пише, че в окупирания Краков „разглезеното от лес-
ната победа войнишко племе „се забавлява“ с дивашки лов на евреи, избивайки петнайсетина 
души“ (Dąbrowa-Kostka, 1972: 26). Извършват се нападения на еврейски минувачи, съпроводени с 
бой, отрязване на брадите и дългите бакенбарди, а също и грабежи (Ciećkiewicz, 1975: 128 – 137). 
Емануел Рингелблум –  хроникьор на живота на варшавските евреи по време на окупацията, 
си спомня за събитията в този град. Те са свързани както със случаите на антисемитското 
поведение на полските жители на града през септември 1939 г., така и със солидарността при 
подкрепата на нуждаещите се – поляци и евреи (Ringelblum, 1988: 32 – 33). Към евреите герман-
ските войници се отнасят с особена жестокост – преследват ги, измъчват ги и ги унижават, 
палят и плячкосват синагогите, разграбват имуществото им. Използват ги за разчистване 
на терените след бомбардировки, в полза на противовъздушната отбрана и за други дейности. 
Дейвид Цезарани подчертава: „Редовно части на армията [германската] вземат заложници от 
самото начало на нашествието. В резултат на повсеместната враждебност към евреите и 
отъждествяването им с врага евреите представляват непропорционално голяма група сред 
заложниците.  При новобранците и офицерите не е необходима дехуманизация, за да се уле-
сни избиването на цивилни граждани или да бъдат унижавани, измъчвани и убивани евреите“ 
(Cesarani, 2019: 351). И до днес изследователите не са на едно мнение относно броя на еврейски-
те цивилни, жертви в т.нар. отбранителна война 1939 г. 

Окупацията на полските земи се свързва с физическото унищожение на всички евреи  
(а също синти и роми), макар че такъв подробен план не е имало в началото на войната; той 
се развива и оформя с течение на времето. През есента на 1939 г.  Адолф Айхман – ръководител 
на т.нар. еврейска секция в Главното управление за имперска сигурност на Райха, лансира кон-
цепцията за създаване на резерват за евреите под контрола на СС в Зажече, близо до с. Ниско 
на р. Сан (Browning, 2012: 37 – 44; Cesarani, 2019: 368 – 375). Следващата му идея е свързана със 
заселването на европейските евреи на остров Мадагаскар, тогавашна френска колония, нами-
раща се под контрола на колаборационисткия режим на Виши. И двата плана по логистични 
причини, т.е. ангажиране с оборудване и финансови ресурси, при продължаване на войната в 
Западна Европа не могат да бъдат реализирани. 

Секретната телефонограма на Райнхард Хайдрих до командирите на Einsatzgruppen от 
21 септември 1939 г. е от ключово значение за поведението на окупационните власти спрямо 
еврейските жители на завладените полски земи. Действията на тези формирования трябвало 
да се изразяват в ликвидиране на малките еврейски общности (с по-малко от 500 души)  и кон-
центрация на евреите в по-големите градове с оглед „крайната цел“ (в този момент все още 
не е прецизирана напълно), в създаване на съвети на старейшините – отговорни за навремен-
ното и точно изпълнение на германските препоръки и създадени за тясно сътрудничество по 
въпросите, свързани с еврейското население, с военните власти и цивилната администрация. 
Официално наредбата на генерал-губернатора Ханс Франк относно правилата за създаване на 
еврейски съвети е издадена по-късно, на 28 ноември 1939 г. 

В текста на телефонограмата на Хайдрих се появява и запис на плановете относно ев-
реите, които живеят в Гданск, Померания и Горна Силезия – територии, които няколко седми-
ци по-късно германците административно включват към Райха. Предвижда се „прочистване“ 
на тези територии от евреи, а броят им според изчисленията, възлиза на около 600 хиляди. 
Крайната дестинация е Генералното губернаторство, а изселването им от земите, включени 
към Райха, трябвало да стане до февруари 1940 г. Но още в края на 1939 г. се оказва, че първона-
чалното намерение – да бъдат изселени почти половин милион поляци и евреи от този терен, 
е невъзможно за реализиране. През март 1940 г. Ханс Франк информира своите подчинени за 
отказа на германските власти от плана за цялостна „евакуация“ на еврейските жители от 
териториите, включени към Райха. В този период обаче на тези територии се извършват 
вътрешни преселения. В началото на 1941 г. се правят опити да бъдат възобновени действия-
та във връзка с депортирането. През януари е уточнен броят на поляците и евреите, които 
трябва да бъдат депортирани в Генералното губернаторство – над 800 хиляди. Поради подго-
товката за нападение на СССР отново е осуетена реализацията на тези намерения. Според 
установеното от Влоджимеж Ястшембски от декември 1939 г. до средата на март 1941 г. от 
земите, включени в границите на Райха, за изселени 364 665 поляци и евреи, от тях най-много 
са от Reichsgau Wartheland (Jastrzębski, 2017: 123). През есента на 1941 г., като част от реали-
зирането на плана за „прочистване“ от евреи и цигани, населяващи територията на Стария 
Райх и протектората Бохемия и Моравия, започва депортирането им на територията на 

полските земи в границите на Райха.  Крайна дестинация става гетото в Лодз, където в на-
чалото на ноември 1941 г. се оказват 20 хиляди евреи, включително от Виена, Прага и Берлин 
(Hilberg, 2014: t.1, s.247). 

След хаоса в първите дни на окупацията при настаняването си военните, а после и 
цивилните окупационни власти въвеждат първите антиеврейски разпоредби. В Генералното 
губернаторство те излизат от кабинета на Ханс Франк (като министър на Райха) (Eisenbach, 
1961: 149). Хенрик Цимерман – един от оцелелите краковски евреи, прави следното обобщение: 
„На всеки няколко дни се появяваха нови забрани и разпоредби на окупатора – обявявани на 
немски и на полски език, с които се диктуваше на нашето общество какво е позволено да пра-
вят евреите и какво им е забранено, насочени последователно към едно – животът им, и без 
това трудно поносим, да се превърне в ад“ (Zimmermann, 1997: 87). Изработеното по това вре-
ме антиеврейско законодателство и неговото практическо приложение, заедно с физическото 
насилие,  представляват основен елемент на т.нар. Първа фаза на Холокоста. 

Принудителен труд и елиминиране на евреите от икономическия живот 
Една от първите антиеврейски разпоредби, издадени от Франк, е въвеждането на 26 

октомври 1939 г. на принудителен труд за еврейското население, населяващо Генералното гу-
бернаторство.  През декември е уточнено, че това се отнася за лицата на възраст от 14 до 
60 години. На 20 ноември 1939 г. е издадена наредба относно „общите мерки за осигуряване на 
еврейската собственост“. По силата на този акт са блокирани сметки в банката, депозити и 
лични сейфове за съхранение в банковите трезори и кредитните институции.  Освен това ев-
рейското население се задължава до 31 декември 1939 г. да прехвърли съдържанието на своите 
сметки, на личните сейфове в банката и на трезорите за съхраняване на ценности в една бан-
ка. Това разпореждане се отнася и за неевреите, разполагащи със суми, принадлежащи на евреи. 

На 21 януари 1940 г. германците издават наредба, която регламентира задължително 
обявяване на еврейската собственост в Генералното губернаторство. Освен това германци-
те налагат на местните евреи висока контрибуция, а после с нея обременяват и еврейските 
съвети  (Юденрати).  През декември 1939 г. те настояват евреите от Плоцк да дадат един 
милион злоти (Grabowski, 2008: 60). В същото време, на евреите от Генералното губернатор-
ство в Радом е наложена контрибуция в размер на 2 милиона злоти (Urbański, 2004: 35). Oт 
1940 г. германците започват да организират работилници и лагери за принудителен труд на 
еврейското население. 

Разпоредби с подобно съдържание се появяват редовно и в отделните провинции на зе-
мите, които влизат в границите на Райха. Отначало евреите са принуждавани да работят 
тежък физически труд, което е регламентирано в наредбите, издавани от властите на съот-
ветните райони. Шефът на полицията в Лодз Йохан Шефер на 5 октомври 1939 г. обявява, че 
евреите на възраст над 14 години трябва да упражняват принудителен труд, като всеки ден 
от 5 октомври същата година трябва да бъдат осигурени 600 работници (Ziółkowska, 2005: 19; 
Löw, 2012: 66). В района Катовице през октомври 1940 г. е създадена специална служба, уникална 
по своя мащаб за полските територии и за териториите, включени в границите на Райха, 
чиято компетентност е наемането на евреи на работа – Специална служба на пълномощника 
на Райхсфюрера-СС и Шефа на германската полиция във връзка с назначаването на работа на 
хора от други националности в Горна Силезия. Тази служба организира работата на евреите 
на място и в трудовите лагери за принудителен труд, разположени в Горна и Долна Силезия. 

Една от първите и най-важни задачи на окупационните власти е конфискуването 
на недвижимото имущество на поляци и евреи. На територията на по-късната страна  
Reichsgau Wartheland на 14 септември 1939 г., по силата на Наредба на цивилния комисар към 
VIII армия, на всички евреи, намиращи се на подчинената територия, са блокирани банко-
вите сметки, депозитите и сейфовете в трезорите на банките. Позволено им е да носят 
със себе си само 200 злоти, или 100 марки, и за текущи разходи да харчат максимално 100 
злоти (50 марки) седмично (Sitarek, 2015: 32). През октомври 1939 г. на евреите е забранено да 
търгуват със суровини и готови изделия, а на обущарите – да произвеждат обувки. През но-
ември Гьоринг заповядва да се изземат суровините, полуфабрикатите и готовите продукти 
в полза на германската икономика (Alberti, 2006: 106). С разграбването на собствеността се 
заема създадената от него в качеството му на пълномощник на четиригодишния план на 
19 октомври 1939 г. Поверителна служба за Изтока. И за домовете на евреите са определени 
попечители (Eisenbach, 1961: 195). 

Пълния текст четете в „История“, кн. 5/2019 г.
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ка с напрегнатото международно положение. Съзнанието 
за опасност, макар и подхранвано от новините в пресата 
и по радиото, не е особено голямо (все още войната не из-
глежда толкова близка), така че само някои предприемат 
решителни крачки, за да се предпазят от опасността: 
„Колкото повече наближаваше 1939 г., толкова по-често се 
случваше да избягат отделни еврейски семейства, произ-
хождащи от асимилаторските кръгове на Запад, хора за-
можни, боящи се от инвазията на хитлеристка Германия. 
За някаква паника и дума не можеше да става, макар че ев-
рейското население, за разлика от останалите членове на 
обществото, проявява бдителност“ (Dobrowolski, 1989: 167).  
След избухването на конфликта и навлизането на гер-
манските войски на територията на страната „се въз-
царява страх, появяват се признаци на паника и хаос в 
ежедневието […], стават явни липсата на вътрешна дис-
циплина, спекулациите, грабежите“ (Chrobaczyński, 1993: 23).  
Населението, включително и представителите на нацио-
налните и етническите малцинства, се старае по вся-
какъв начин да се подсигури, това личи особено в градо-
вете – освен че подкрепят семействата си, доброволци 
се явяват например да копаят противотанкови ровове и 
да участват в противовъздушната отбрана. Пазаруват 
в големи количества главно хранителни продукти, като 
брашно, захар, грис. Първите септемврийски дни на вой-
ната предизвикват миграция, и по-точно, както пише в 
справките – масово изселване, включително и на евреи. 
Бежанците се насочват главно на изток, смятайки, че 
войната бързо ще свърши или че там, далече от герман-
ците, ще бъдат в безопасност. Ситуацията се променя, 
след като СССР напада Полша на 17 септември 1939 г.

Много евреи се сражават във военните формирова-
ния. Част от тях бранят страната от първите дни на 
войната. Предполага се, че в редиците на полската армия 
през 1939 г. се сражават около 100 хиляди евреи. През сеп-
тември и октомври 1939 г. (по време на отбранителната 
война) загиват около 7 хиляди от тях, а 20 хил. са ранени. 
Според историците около 60 хил. евреи стават германски 
военнопленници. Около 3 хиляди еврейски войници попа-
дат в трудовите „военнопленнически“ лагери в Люблин и 
в „обикновени“ лагери в Понятова и в Травники. Избити са 
по време на акцията Erntefest през 1943 г. Повечето от 
останалите са освободени от плен. След нападението на 
СССР срещу Полша в съветски плен се оказват около 20 
хиляди евреи. Бенджамин Мейртчак съставя азбучен спи-
сък на онези, които са загинали в отбранителната война 
през 1939 г. Списъкът съдържа 1189 имена. Феликс Тих под-
чертава: „Като войници на Септемврийската кампания 
евреите се справиха отлично. Процентът на еврейските 
войници от полската армия, загинали в битките,  про-
порционално е същият както на загиналите етнически 
поляци. Това означава, че евреите са се сражавали с гер-
манците толкова храбро, колкото и техните съграждани 
с нееврейски произход“ (Tych, 2010: 34).

Германската антиеврейска политика в ГГ и 
на териториите, включени към Райха

След приключването на Септемврийската кампа-
ния, 1939 г., германците слагат край на суверенитета на 
полската държава. Те извършват и ново административ-
но деление на завзетите от тях полски земи. На 12 ок-
томври 1939 г. по силата на декрета на Адолф Хитлер от 
част от полските територии, заети от германците, е 
създадено Генерално губернаторство (ГГ) за окупираните 

Откъс от „Нагласи на 13 – 14-годишни 
ученици към природните науки в неформална 

образователна среда“

Явор Киряков 
Иса Хаджиали 
Димитър Грозев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Историческо развитие на идеите за неформал-
ното образование – кратък ретроспективен анализ

В началото на ХХI век образователните системи на-
всякъде по света са изправени пред нови предизвикател-
ства: навлизането на информационните и комуникационни-
те технологии (ИКТ) в почти всички сфери на социалното 
битие, огромния информационен поток, в който е потопен 
съвременният човек, време на многопластови трансформа-
ции в глобален мащаб и др. Технологичната революция на-
прави възможна и масова реалност използването на ИКТ 
в сферата на образованието, изведе до голяма степен об-
разованието извън класната стая и го центрира спрямо 
индивида. Технологиите премахнаха мита за училището 
като монополен източник на знания и умения. Всичко това 
доведе до излизане от класическата рамка на формалното 
(институционализирано) образование и навлизането на дру-
ги форми на образователно взаимодействие – неформално и 
информално (Povolyaeva et al., 2015).

В дълбока древност обучението се е оприличавало с 
всекидневния живот, по време на който младите са науча-
вали всичко най-необходимо от възрастните. Според Дж. 
Брубахер с натрупването на повече знания, установяване-
то на традиции и култура се появява нуждата от средства 
за съхраняване на това знание, което води до възникване на 
писмеността. Като следствие от това се изостря потреб-
ността от създаването на първите институции, които да 
ограмотяват. За съжаление, според автора, тази роля на 
формалното образование остава далеч от съответстващи-
те на хората житейски нужди. С времето неформалното 
образование, което било по-близко до реалния живот, при-
ело формата на чиракуването при майстори в различни 
производствени направления. Като цяло, тезата на Дж. 
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Сътрудничеството между на-
ционалните малцинства на Втора-
та полска република и съветските 
власти в завладените от Червената 
армия територии през септември 
и октомври 1939 г. / Яцек Романек 
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Chemometric Analysis of 
School Life in Varna / Radka 
Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo 
Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela 
Grigorova, Rumyana Slavova, 
Miglena Slavova

Нагласи на 13 – 14-годишни 
ученици към природните науки  
в неформална образователна 
среда / Явор Киряков, Иса Хад-
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Политиката  
на германските окупационни власти 

спрямо еврейското население през първите 
години на Втората световна война  

(1939 – 1941). Социален, икономически  
и правен контекст“

Мартина Грондзка-Реяк
Институт за национална памет – Комисия за 
разкриване на престъпления срещу полския народ

Александра Намисло
Филиал на Института за национална памет – Комисия 
за разкриване на престъпления срещу полския народ 
в Катовице

Втората полска република е многонационална дър-
жава. На прага на Втората световна война наброява 
почти 35 млн. жители, от които около 32% (11.2 млн.) 
са национални малцинства. Сред тях най-многобройна е 
групата на евреите – над 3 милиона. Втората светов-
на война слага край на тяхното внушително присъст-
вие. Целта на настоящата статия е да се характеризи-
рат накратко правното, социалното и икономическото 
положение, както и функционирането на тази общност 
през първия период на Холокоста (1939 – 1941) на пол-
ските територии, окупирани от Третия райх. В текста 
са представени най-важните действия на германските 
окупационни власти срещу евреите от нападението на 
Третия райх срещу Полша на 1 септември 1939 г. до време-
то, когато се взема решение за масовото им унищожение 
(втората половина на 1941 г.).

Евреите и отбранителната война 1939 г.
Няколко месеца преди септември 1939 г. жителите 

на много населени места на територията на цяла Полша 
изпитват нарастваща несигурност и опасения във връз-

www.history.azbuki.bg
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индексира в Web of Science
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ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Българското църковно пред-
ставителство в Истанбул и въп
росът за вдигане на схизмата / 
Боряна Бужашка

Участието на Тодор Бурмов  
в изготвянето на първоначал-
ния проект за Органически ус-
тав на Българското княжество / 
Костадин Паев

Окупатори  
срещу евреи  
през първия период  
на Холокоста  
на полска 
територия

EXPERIMENTS
An Analytical Experiment Using 

Beer’s Law for a Mixture of Two 
Dyes / A.E. Burns, N.G. Burns, C. 
Kramer

Synthesis of Poly (Tetrahydrofu-
ranCo Epichlorohydrin) Using an 
Ecologic Catalyst Montmorillonite 
(MaghniteH+) / Hamam Nabil, 
Sari Fouad, Ferrahi Mohammed Is-
sam, Belbachir Mohammed

Construction of Job’s Plot in Case 
of High Spectral Overlap Between 
the Reactants and the Complex: 
Application of Multiwavelength 
Linear Regression Analysis Using 
the CuEdta System / Agha Arslan 
Wasim, Muhammad Nasiruddin 
Khan, Muhammad Farooq Wahab, 
Saba Fazal-ur-Rehman

NEW APPROACHES
A New Easy Method for 

Assigning Absolute Configuration 
without the Use of Models / R. 
Ramajayam

CURRICULUM MATTERS
Equations Used in Introduction of 

the Concept of Resting Membrane 
Potential in Modern Textbooks of 
Human Physiology: Traditions and 
Alternatives / Petar Raychev 

FROM THE RESEARCH 
LABORATORIES

Spectral, Biological, Magnetic 
and Conductance Studies on the 
Coordination Compounds of a 
Newly Synthesized Thiazolidin4
One / Dinesh Kumar, Amit Kumar

HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE

Циклите на Кребс [The Cycles 
of Krebs] / Ивелин Кулев / Ivelin 
Kuleff

From the Principle of Least 
Action to the Conservation of 
Quantum Information in Chemistry: 
Can One Generalize the Periodic 
Table? / Vasil Penchev

NEWS
Пощенска марка за Периодич-

ната таблица на Менделеев / Бо-
рислав Тошев

BOOK REVIEWS
Междупредметната интеграция 

в средното училище / Теодора Ко-
ларова

Брумбахер е, че силата на неформалното образование е 
в неговата актуалност за живота на всеки един човек. 
То предоставя възможност за придобиване на актуални 
знания и умения за реалния живот (Brubacher, 1947).

Допълнителен тласък в развитието на идеите за 
неформалното образование се открива и в трудовете на 
Дж. Дюи. Той развива своите тези в три направления: 
вродената връзка между демокрацията и образованието, 
теория на интереса и теория за учене чрез упражняване. 
Всички тези мисловни нишки той обединява в Теория на 
единството, която може да се разглежда като единство 
между образование и житейски опит. Въпреки че на пръв 
поглед идеите на Дж. Брумбахер и Дж. Дюи съвпадат, 
вторият ясно заявява позитивното си отношение към 
заслугите на формалната образователна система за раз-
витието на младите поколения. Той дори намеква за сва-
ляне на бариерите между двете форми на образователно 
взаимодействие и прекратяване на строгото им изкуст-
вено разграничаване. Според Дюи формалното образова-
ние се подчинява на социалните нужди на обществото, 
които обаче невинаги са обозрими на ниво индивидуални 
интереси, за разлика от неформалното образование, кое-
то се отличава със своята способност да се ангажира 
с проблеми, които са релевантни към ежедневието на 
обучаващия се. Така в неговата теория на единството 
трябва да се съчетаят характеристиките на „предна-
мерено“ включване на определени теми и разработване на 
учебни програми за учениците, присъщи за формалното 
образование, с непринудеността и спонтанността на 
неформалното образование, които подготвят ученика за 
реални житейски ситуации (Dewey, 1916). 

След Дж. Дюи, Л. Кремин предлага своята теория 
за екологичен/натурален прочит на образованието. Спо-
ред него многообразието от срещи в различни ситуации 
и институции създава образователни взаимодействия, 
полезни за индивида и за качественото му включване в 
обществения живот. Те могат да бъдат политически, 
педагогически, допълващи се или изключващи се, резо-
нантни или дисонантни и др. Но по-съществената роля 
на автора е по отношение на несъгласието му с Дюи 
за ролята на формалното образование и значимостта 
му спрямо неформалното. Л. Кремин смята, че трябва 
да се даде равна образователна тежест на много дру-
ги „институции“, различни от формалните: семейство, 
библиотеки, музеи, школи, медии и др. Той гледа на тях 
като на институции, които съвсем целенасочено обра-
зоват и възпитават. В това отношение той не прене-
брегва ролята на формалното образование, а поставя 
до него още един равен по важност „лост“ за образова-
нието на децата. Така неформалното образование заема 
ключова позиция за образователно развитие и предлага 
възможност за придобиване на нови знания, умения и 
отношения (Cremin, 1976). 

В своите изследвания на тема неформално образо-
вание Р. Кахейн подхожда от социологическа гледна точ-
ка. Според него основните различия между формалното 
и неформалното образование следва да се търсят не в 
целите и задачите, които си поставят, а в принципи-
те на поведение и конкретните норми, които ученици-
те следват. В случая неформалното образование Кахейн 
описва с кода на поведение като „неформален“ – аморфен 
тип, който осигурява автентична и смислена форма на 
поведение у обучаващите се, при което се постига голя-
ма ефективност на образователния процес. Той описва 
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разкриват отношенията, които са функции на проявени техни преходи при познанието. Така 
в когнитивното поле на съзнанието се откриват пространствено-времеви обекти и непрос-
транствено-времеви отношения.

Интерпретацията в американския неореализъм на въпроса относно „състоянията на 
ума“ като неутрални съдържания на съзнанието представя съзнанието като съвкупност от 
абстрахирани негови съдържания, селектирани в сферата на нещата, явяващо се изключение от 
света (Perry, 1904: 296). Питкин посочва очевидното обстоятелство, че много неща, без да имат 
пространствено-времева същност, са налични съзнателно или са абстрахирани съдържания там 
(Pitkin, 1912: 466), което дава основание да се каже, че когато се говори за съзнание, се визира 
сфера, отделна от вещната област. По тази причина изказването на Сполдинг, че съзнанието е 
същност, външно свързана с други същности (Spaulding, 1918: 43), е сполучливо. Холт също говори 
за съзнанието като за съвкупност (Holt 1914: 102) от многообразни усещания, възприятия и идеи 
(Holt, 1914: 182), т.е. сума от неутрални същности, която позволява формирането на комплекс. 
Този комплекс от различни елементи, заявява Пери, е организиран да действа заинтересовано, 
като същевременно притежава характерни инструменти: телесна нервна система, биологичен 
интерес за обособяване, защита и обновяване, както и съдържание, идващо от заобикалящата 
среда (Perry, 1912: 303 – 304). Съзнанието възниква в областта на живота, позволявайки на ор-
ганизма да се адаптира по различни начини към външните за него обекти в пространството 
и времето в момента специфично съзнателно състояние (Pitkin, 1912: 457), декларира Питкин.

Пери и Холт виждат в посочената съвкупност положението, при което се разкриват и 
посочват отношенията между абстрахираните съдържания както на нематериалните, така 
и на веществените обекти, т.е. съзнанието единствено установява и определя отношения. 
Монтегю заема позиция, синхронизираща с тяхната. За него съзнанието е обективен факт 
(Montague, 1907: 377) на ситуация (Montague, 1930: 155), която изразява връзка (Montague, 1905: 
313), в смисъл на съотношение (Montague, 1912: 282), между обекти, абстрахирани като негови 
съдържания. Питкин убеждава, че съзнанието преоткрива корелацията „организъм – околна 
среда“, като това става възможно поради недвусмисления факт, че съзнанието включва струк-
турната функция, изразена в схемата „специфична среда – насочена дейност – функциониране 
на органична структура“ (Pitkin, 1912: 442). По този начин той утвърждава отношенията 
като нещо реално, но не вещно. 

Друго разбиране за съзнанието представя Уудбридж. Той утвърждава съзнанието като 
„логическо отношение“ (Woodbridge, 1905a: 122); (Woodbridge, 1906: 165); (Woodbridge, 1909: 449), 
„форма на връзка“ (Woodbridge, 1905a: 125), която е съвместната корелация между неговите на-
лични обекти. Американският мислител настоява, че съзнанието е континуум от обекти във 
вид на затворена система от отделните множества (Woodbridge, 1905a: 121); (Woodbridge 1906: 
158 – 159), т.е. съзнанието е цялост от налично дадени обекти. Съзнанията се различават по 
особения способ за свързване на обектите – отношенията, както и по своята сформираност 
и подреденост. Това е фактическото състояние на отличие между тях (Woodbridge, 1905a: 124), 
а не дали са нещо физическо, или душевно. 

Становището на МакГилвъри за съзнанието, на пръв поглед, е много близко до това на 
Уудбридж, но при анализ се открива съществено различие. МакГилвъри не възприема тезата на 
Уудбридж, че съзнанието е смислова релация, понеже смисълът е само едно от многото отно-
шения между обекти (McGilvary, 1909: 229). Той твърди, че съзнанието е отношение, релационен 
комплекс, който възниква между обекти (McGilvary, 1912: 163) и е уникално тяхно единство 
(McGilvary, 1909: 230), понеже е релация, но не изобщо, а свързване само на определени обекти 
(McGilvary, 1912: 163). Този уникален способ на свързващо обединение на обекти не е резултат 
от страничен продукт на тяхното преживяване (в смисъл на имане – м. бел.), а указва самото 
им преживяване (McGilvary, 1909: 232), т.е. тяхната даденост на съзнанието. Спецификата 
на съзнанието, експлицирано като уникално релационно цяло, е, че то се състои от прос-
транствен и времеви център (McGilvary, 1912: 164), изразени посредством термини. За Мак-
Гилвъри съзнателното отношение към самото себе си като към обект (McGilvary, 1912: 173)  
го сочи като нещо уникално.

Пълния текст четете във „Философия“, кн. 4/2019 г.

идеалната неформална образователна среда, в която 10 компонента оперират в тандем, за 
да се получи желаният образователен продукт. Те се обединяват в четири основни направ-
ления. Първото е доброволният характер – позволява на участниците да се присъединяват 
или напускат програмата, когато пожелаят, и по този начин да показват отношението си 
към ефективността є. Второто направление е многообразието – то отговаря на нуждата 
на обучаващия се от разнообразни възможности за развитие на личността и усещане за 
комфорт. Третото направление се отнася до различията в потенциала и възможностите 
на учещите се. Те дават шанс на обучаващия се да избира между различни варианти и да не 
се притеснява от провала или неуспеха, а да продължава напред. И последното направление 
е ангажирано с механизмите за контрол: автономност, равнопоставеност във взаимоотно-
шенията, по-балансирано разпределение на ролите между различните субекти на обучението 
– ученици, учители, ментори, ръководители и др. Заключението на Р. Кахейн е, че неформал-
ното образование позволява на учениците да се чувстват като равнопоставени участници в 
цялостния образователен процес и се научават да дават обяснение за действията и постъп-
ките си, да изразяват отношение към определени твърдения и да се справят с трудности 
от реалния живот (Kahane, 1997).

В началото на XXI век се оформя и главният въпрос пред цялата образователна систе-
ма – за смисъла на всичко. Предизвикателството пред образованието се заявява директно и 
от отговора на този въпрос започва да зависи бъдещето на всички, но най-вече на младите 
(Ilakavichus, 2016). В тази среда на неопределеност повечето свобода и липсата на строгост 
в неформалното образование дават алтернатива на младите да избягат от „тесногръдието“ 
на формалните институции. Така неформалното образование съвсем естествено привлича 
младите хора и успява да отговори на техните образователни потребности. Подпомага за 
развитие на познавателния интерес и формиране на личностно значими качества (Romi & 
Schmina, 2009).

На основата на понятийно-терминологичен съпоставителен анализ между формално, 
неформално и информално образование са изведени същностните характеристики на нефор-
малното образование (Hadjiali et al., 2018): (1) осъществява се в училище или в институции 
извън него – музеи, библиотеки, школи и др.; (2) подкрепя индивидуалните възможности и 
интересите на учещите се; (3) структурирано – протича в съответствие с предварително 
разработени учебни програми; (4) планирано предварително; (5) осъществява се под влия-
нието на вътрешно осъзнати мотиви; (6) протича под ръководството на учител или друг 
обучаващ субект (тютор, ментор и др.); (7) ученето обикновено не се оценява, но може да 
завърши с поставяне на количествена или качествена оценка; (8) липсва последователност – 
практически се осъществява през целия живот.

Днес можем със задоволство да заявим, че в България съществува, макар и скромна, но 
ясно забележима диря в развитието на неформалното образование. Конструирани, емпирично 
верифицирани и описани са множесто технологични решения за приложение на неформални 
образователни дейности в различни възрастови групи, както и принципите, на които се ос-
новава: доброволност и изборност – насочено е към развитие на личностния потенциал и на 
социални умения; гъвкавост и адаптивност – възможностите за вариации, свързани с финан-
сирането и съдържанието на дейността, са значително по-големи в сравнение с формалното 
образование; относителна автономност – би могло, и го прави, да се опира на някои много 
утвърдени вече стандарти във формалното образование; многофункционалност – приложимо 
е в много и разнообразни контекстуални условия; отвореност – позволява широк вход и изход 
без неизбежните за формалното образование негативни последствия; индиректна конверти-
руемост и частична професионализация – произтича от това, че не всички образователни 
дейности целят постигане на развитие, кореспондиращо с утвърдени формални стандарти 
(Nikolaeva, 2008). В много сбит вариант основните приоритети в развитието на неформал-
ното образование в национален мащаб могат да се конкретизират в следните направления: 
(а) историческо развитие на неформалното образование и съвременни предизвикателства 
(Gendjova, 2010b; Nikolaeva, 2018); (б) естествена връзка между формалното и неформалното 
образование; (в) неформално образование за устойчиво развитие и ключови компетентности 
(Gendjova, 2010a; Hadjiali et al., 2017; 2018; Tsanova et al., 2012); (г) неформални педагогически 
подходи, модели и методи в университетското образование (Nikolaeva, 2018); (д) неформално 
образование и обучение на възрастни (Gyurova, 1998) др.

Изследователски контекст
Фондация „Университет за деца“ е инициатива на учители, учени и предприемачи, це-

лящи да вдъхновят ученици от всички възрасти да открият и развият талантите си в раз-
лични области на науката, изкуството и занаятите. За постигане на тази цел Фондацията 
налага привлекателни методи на обучение, които умело балансират нуждите за жива кому-
никация на младите, веща работа с новите технологии и смело впускане в изследователска 
и творческа дейност. В динамичния свят на неспирни технологични подобрения, блуждаеща 
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това напречно сечение с термина „поле на съзнанието“ (Pitkin, 1912: 456), върху което обектите 
са проектирани, и по този начин всъщност отбелязва самото когнитивно поле на съзнанието 
при съзнателно състояние, а за Монтегю това е знаниевата ситуация (Montague, 1907: 377), 
която сочи субективната страна на съществуването като битийно налична.

Познавателната пресечна точка между обекта на проучване и съзнанието Уудбридж на-
рича „съзнателна ситуация“ (Woodbridge, 1906: 161), изразена чрез „смислова връзка“ (Woodbridge, 
1906: 159), която представя осъзнатостта на съзнателно иманото. Неговата теоретична 
концепция за смисловата връзка между нещата има две линии. От една страна, той я разби-
ра като систематизиран техен синтез в невеществен план, наречен „нематериален синтез“ 
(Woodbridge, 1906: 160), при който не се констатира въздействие и/или изменение в простран-
ство-времевите отношения и подредбата на конкретните обекти. От друга страна, смисло-
вата връзка е условието за познание чрез осъзнатостта на съзнателно даденото. Осъзнаване-
то, водещо до познание, е определяне на равнище нематериални формирования, което е израз 
на съотношението между тях. Това прави възможен синтеза на значения като връзка, която 
ясно се различава от други отношения между същите неща, които правят възможни други 
видове отношения (Woodbridge, 1906: 162). От тук той настоява, че онова, което Лок нарича 
„вторични качества“, не се дължи на съзнанието, а на биофизиологичната организация на чо-
века. Следователно не съзнанието е творец на конкретните характеристики на осъзнатото 
в съзнателната ситуация.

За МакГилвъри отнесеността на съзнанието към някакъв обект сочи познаваемост-
та на неповторимата релация между тях като „иманентно самодостатъчно едносимволно 
отношение“ (McGilvary, 1907: 234). Последното може да се определи като поле на „внимание“ 
(McGilvary, 1912: 172), чрез което могат да се изследват самите отношения, обектите и тех-
ните качества. Така той експлицира корелацията съзнание – познавателен опит, където освен 
самото съзнание се открива и съдържание (McGilvary, 1909: 231 – 232), като по този начин 
обектите стават предмет на изследване.

Относно съдържанието на съзнанието – „състоянията на ума“, Пери подчертава, че 
не бива да се вярва, че са конструирани от индивидуалното виждане за тях (Perry, 1904: 285). 
По отношение на съдържанието на съзнанието той подчертава, че тези психологически дан-
ни не могат да бъдат наречени неща или реалности в същия смисъл както самите обекти 
(Perry, 1904: 289), които представляват. На това фактическо положение се дължи тяхната 
специфична дуалистичност, от една страна, изразяваща особения им характер, обусловен от 
ограниченията на контекста, а от друга страна – истинното им съдържание, експлициращо 
обектите. По такъв начин „състоянията на ума“, явяващи се съдържание на съзнанието, 
се оказват неутрални както към съзнанието, така и към обекта. Холт изказва идентична 
позиция, изразена в неговото онтологико-логическо учение за неутралните същности (Holt, 
1914: 103). Той отстоява, че анализът намира налични за съзнанието множество неща, имащи 
невеществена природа (Holt, 1914: 102), напр. логически и математически понятия, но тя не е 
свързана със съзнанието. 

Уудбридж защитава същото становище, но от по-различна позиция. Той подчертава, 
че наличието на съзнание не изменя самия свят (Woodbridge, 1906: 160). Така се акцентира, че 
съзнанието не се явява фундаментален битиен принцип, следователно предметите не зависят 
от съзнанието, което ги има, и така утвърждава отликата между обекти на съзнанието и 
самото съзнание (Woodbridge, 1905a: 119). От тук не може да се говори за обектите като за 
някакви негови състояния под формата на идеи, явления или самите вещи (Woodbridge, 1905a: 
121 – 122), както например говори Лок чрез постановката за т.нар. вторични качества. Слаби-
ят момент в тезата на Уудбридж е, че макар да твърди, че нещата са налични съзнателно, 
не се обяснява как и под каква форма става това.

Според Пери, като съдържание на съзнанието, структурните формирования както на 
материалните, така и на невеществените обекти, могат да съхраняват автентичната си 
същност, без да загубят своята онтологична самостоятелност. Холт, от своя страна, твър-
ди, че природата на материалните обекти е същата както на логическите понятия (Holt, 
1914: 167 – 168), понеже всеки елемент от психичното съдържание безусловно запазва своята 
самоидентификация: неутралната същност, която не зависи от опита и/или контекста (Holt, 
1914: 105 – 106). Монтегю също утвърждава фактическото положение, че при съзнаването и 
познаването на определен обект не се откриват никакви изменения при него, нито пък съ-
щият се отделя от релациите, в които стои, понеже обектът в никакъв случай не зависи от 
съзнанието (Montague, 1912: 251), т.е. то не субективизира.

Уудбридж поддържа тезата и пише, че ако съзнанието престане да съществува, неща-
та още могат да бъдат свързани в отношения (Woodbridge, 1906: 164). Следователно факти-
чески в заобикалящото човека има обекти, както и телесно-съзнателна конфигурация, съв-
местно стоящи в „съзнателна ситуация“, водеща до познание. Обектите са реално независими 
от съзнанието или познанието им (Montague, 1912: 282), като при навлизане в когнитивното 
поле на съзнанието обектите не изгубват действителната си проекция (Pitkin, 1912: 457), а 

личностна реализация и хаотична социална несигурност младите се нуждаят от дискретна, 
но настойчива подкрепа за вглеждане в собствените им възможности и за надграждане на 
талантите им. За да ги вдъхнови безстрашно и безспирно да преследват мечтите си, „Уни-
верситет за деца“ им предлага „кариера“ на практици изследователи, професори преподава-
тели, майстори занаятчии и др.

Днес в специализираната литература са описани подобни инициативи на неправител-
ствени организации в сферата на неформалното образование, като например Детския уни-
верситет в Обединеното кралство и Казанския федерален университет в Русия. Основната 
цел на посочените институции е да вдъхновят децата за кариера в областта на естест-
вените науки, като осъществяват обучение от авторитети в съответната предметна 
област – учители, университетски преподаватели, инженери и др. 

Основният метод на изследване в настоящия материал представлява анкетирането. 
Идеята, която е ръководна при използването на този метод, е да установим нагласата и 
отношението на изследваните лица (учениците) към природните науки в неформалното об-
разование. Основното диагностично средство представлява специално разработена от нас 
анкета, която включва осем въпроса – четири от въпросите са от отворен тип (1, 2, 4 и 5 
въпрос) и четири от затворен (3, 6, 7 и 8 въпрос).

Обемът на целевата група е от 40 ученици на възраст 13 – 14 години (VI – VII клас), 
участници в „Летни академии за деца“ (биология, химия и физика), организирани от неправи-
телствената организация „Университет за деца“ в периода м. юли – м. август 2018 г. 

Резултати и дискусия
Резултатите от проведеното анкетиране са основание за следните анализи и ко-

ментари. Съвсем очаквано 67,50% от изследваните посочват като любим учебен предмет в 
училище една от природните науки – „Човекът и природата“, химия, физика или биология. 
На въпроса как прекарвате свободното си време, мнозинството посочват, че гледат филми/
клипчета по телевизията и/или телефона/таблета – 11 (27,50%), или играят на игри на 
телефона – 9 (22,50%). Със значимо по-ниски процентни стойности са застъпени отговорите 
– „Спортувам“, „Чета книги“ или „Пея/рисувам“.

Като ученици с изявен интерес към природните науки, те посещават и/или участ-
ват често (10; 25,00%) и много често (23; 57,50%) в събития в училище или извън училище, 
свързани с природните науки – олимпиади и състезания, природонаучни музеи, терариуми, 
зоологически градини, изложби и др. Анкетираните свързват природните науки (въпрос 4) 
с лаборатория – 18 (45,00%); биология, химия, физика – 13 (32,50%); училище/университет –  
7 (17,50%); небесно тяло (планета, спътник, звезда и др.) – 2 (5,00%). В тази възрастова гру-
па учениците свързват необходимостта от изучаването на природните науки най-вече с 
това, че те изучават всичко около нас – 22 (55,00%), и опознаваме по-добре света около нас –  
11 (27,50%) (таблица 1). 

На въпроса „Какви филмчета/клипове гледате в интернет (Youtube, Vbox7, Vmeo, 
Facebook и др.) и колко често?“ (въпрос 6, фиг. 1) учениците отговарят, че много често и 
често гледат клипове на песни/музика и научни и природонаучни клипове/филми. Като не-
предпочитани отговори от страна на изследваните лица са гледане на влогове и новинарски 
клипове.

Много интересно е според нас процентното разпределение на отговорите на ученици-
те на въпрос 7 (фиг. 2). Категорично „Да“ (72,50%) участниците отговарят, че човек, който 
се занимава с природни науки, е образован и професионално реализиран (57,50%). Учениците не 
могат да дадат категоричен отговор по отношение на заплащането на научните работници 
в сферата на природните науки (65,00%), възпитан (37,5%) и тяхното обществено положение 
(27,5%).
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мин, особено през XIX век, е широко използван във филосо-
фията и науката, но неговото значение е крайно неясно 
(Perry, 1904: 283), което води до смислови противоречия и 
нееднозначни заключения. За да се постигне адекватна 
научна стойност на понятието „съзнание“, е необходимо 
достоверно да се разбере неговата същност, да се посо-
чат мястото му в битието и значението за познанието. 
Ралф Пери и Фредерик Уудбридж смятат, че познавател-
ният опит има съществено значение за посочване приро-
дата на съзнанието (Perry, 1904 : 284; Woodbridge, 1905a: 
124; 1905b: 576). Това е основанието и други американски 
мислители, като Едуин Холт, Ивендър МакГилвъри, Уилям 
Монтегю, Уолтър Питкин и Едуард Сполдинг, възприели 
и отстояващи неореалистки позиции, да започват свои-
те проучвания относно съзнанието именно с анализ на 
притежаваното от човека като преживяване на позна-
вателен опит.

Пери е убеден, че интроекцията, заради възмож-
ността за непосредствено познаване, трябва да се разби-
ра като основен метод за проучване (Perry, 1912: 273), не-
извършващ предварително предпоставяне на понятия или 
тези. Холт по подобен начин говори за дедуктивен ана-
лиз на съзнанието (Holt, 1914: 166), при който също няма 
изначално предпоставяне. Ретроспективното внимание 
към преживяване (на съзнателно наличното – м. бел.), 
което обграждам и преодолявам (Perry, 1904: 288), сочи, че 
всяко съзнателно преживяване представлява избор на ха-
рактеристики на изследваното. Този избор, подтикван от 
интереса, перманентно се коригира посредством увелича-
ване на артикулативността чрез дискредитиране на вече 
познатото. За американския философ всяка интроспекция 
и размисъл върху някакъв съзнателен факт са опит, при 
който осъзнаваното се определя на база предишен опит, 
отстраняващ по-случайните последователности и съвпа-
дения (Perry, 1904: 287). Това се дължи на фундаментално 
определящия съзнателен психологичен интерес, проявя-
ващ съзнанието в природата и социума, което се разбира 
като посоката на съзнателно внимание (Perry, 1904: 288). 
Само така битийното многообразие, което е съзнател-
но налично под формата на „състояния на ума“ (Perry, 
1904 : 289) и което според Холт съвсем точно съвпада по 
обем с иманото от съзнанието под формата на „психо-
логическото напречно сечение“ (Holt, 1914: 181), може да 
стане достъпно за разбиране и следователно познание. 
Материалните неща и съзнанието могат да се пресичат 
в моменти на възприятие, тъй като общата област на 
пресичане може да принадлежи еднакво и на този тип ор-
ганизация, която се нарича „физическа“, и на тази, която 
се нарича „ментална“ (Perry, 1928: 301). Значи съзнанието, 
макар да не е първичен онтологичен принцип, е най-обща 
категория (Perry, 1904: 296), която е определяща при по-
стигане на познанието (Perry, 1912: 305) във всяка друга 
частна наука. По този начин „психологическото неутрал-
но сечение“ (Holt, 1914: 169; 208), т.е. пресечната точка при 
възприемането на обекта на изследване и съзнанието, на 
практика указва наличието на отношение между тях, 
което разкрива и тяхната корелация.

За Холт сечението, макар да изразява качествата 
на независимите от съзнанието неща, които са там, къ-
дето са и както са, не може да се открие в черепа или 
нервната система. Той настоява, че нервната система е 
строго физическа система, в която не се откриват ни-
какви следи, принадлежащи на някаква същност, която би 
могла да наподобява душа (Holt, 1914: 183). Питкин нарича 
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зъм, колективна идеология и 
обществото на алтернативната 
истина / Ален Клайн

ФИЛОСОФИЯ  
НА ИЗКУСТВОТО

Paradigms of Cinema Communi
cation – Constellations in the Field of  
Cinema Art / Irina Kitova

ФИЛОСОФИЯ  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Академичната автономия 
в контекста на съвременната 
университетска идея – 
философски и правни аспекти /
Веселина Славова, Андрияна 
Андреева, Дарина Димитрова

Изграждане на толерантност 
и умения за общуване чрез 
техниките на фототерапия / 
Маргарита Бакрачева

ПСИХОЛОГИЯ
Psychoanalytic Education and its 

Place in the Modern System of Edu
cation and Training / Stoil Mavro-
diev, Lubomira Dimitrova

НОВИ ЗАГЛАВИЯ
Древноиндийският философ 

Бхартрихари за първи път на 
български език /Митко Момов

Таблица 1. Процентно разпределение на отговорите на учениците на въпроси от 1 
до 5 от анкетата
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междучасието (50,00% – поскоро „Да“). Поскоро „Не“ учениците заявяват, че не биха 

разговаряли за наука с приятели в междучасието (55,00%), с приятели на купон (35,00%) и 

с приятел/ка в парка (67,50%). 

 
Таблица 1. Процентно разпределение на отговорите на учениците на въпроси от 1 до 5 от 

анкетата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Кой е любимият 
Ви учебен 
предмет  
в училище? 

„Човекът и природата“, „Биология“, „Химия“, „Физика“ – 27 
(67,50%); „Български език“ – 4 (10,00%); „Математика“ – 2 
(5,00%); „Английски език“ – 2 (5,00%); „История и 
цивилизация“ – 1 (2,50%); „Физическо възпитание и спорт“ – 
3 (7,50%); „Музика“ – 1 (2,50%) 

2. Как прекарвате 
свободното си 
време? 

Гледам филми/клипчета по телевизията и/или 
телефона/таблета – 11 (27,50%); Играя на игри на телефона – 
9 (22,50%); Разхождам се в парка – 9 (22,50%); Спортувам – 6 
(15,00%); Чета книги – 4 (10,00%); Рисувам/пея – 1 (2,50%) 

3. Колко често посещавате и/или участвате в събития 
в училище или извън училище, свързани с природните 
науки – олимпиади и състезания, природонаучни музеи, 
терариуми, зоологически градини, изложби и др.? 

Много рядко – 7 
(17,50%); Често – 10 
(25,00%); Много често – 
23 (57,50%) 

4. Коя е първата дума, 
която Ви идва наум, 
когато някой употреби 
понятието „природни 
науки“? 

Лаборатория – 18 (45,00%); Биология, химия, физика 
– 13 (32,50%); Училище/университет – 7 (17,50%); 
Небесно тяло (планета, спътник, звезда и др.) – 2 
(5,00%) 

5. Допишете изречението – 
„Изучаването на 
природните науки е 
необходимо, защото: 

Те изучават всичко около нас – 22 (55,00%); 
Опознаваме подобре света около нас – 11 (27,50%); 
Подобряват живота на хората – 4 (10,00%); Е 
забавно и интересно – 3 (7,50%). 
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Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  

(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6) 
 

 
Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е:  

(въпрос 7) 
 

  

 

 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн.4/2019 г. 

Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  
(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6)
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Американският неореализъм  
и съзнанието“

Георги Белогашев
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

В неореализма въпросът за съзнанието е неразривно 
свързан с познанието за съществуващото. По тази причина 
за учените, работещи в това научно направление, е важно 
да се дефинира природата на съзнанието, да се определят и 
уточнят неговата познавателна област и когнитивно поле. 
Това е основанието по-голямата част от представителите 
на американския неореализъм от края на XIX и началото на 
XX век да разработят и представят собствени разбирания 
относно същността на съзнанието, за неговата релация 
както със заобикалящото човека, така и с биофизичната 
структура на хората. 

Становището, че нито едно от разработваните до 
този момент философски направления – идеализъм, прагма-
тизъм, материализъм, репрезентативен реализъм и други, 
не предлага научно непротиворечиво учение за съзнанието, 
се очертава като общо за всички философи, работещи в не-
ореалисткото направление в САЩ. За американските неоре-
алисти единствено философия, която предоставя удовлет-
воряващ епистемологичен статут на „външните обекти“ 
посредством научни термини (Holt, Marvin, Montague, Perry, 
Pitkin, Spaulding, 1912: 39), независимо дали става дума за 
невеществени, или за материални неща – недвусмислен би-
тиен факт, може да преодолее теоретичните противоречия 
и логическите затруднения, идващи от ученията на споме-
натите философски направления. Идентично е изискването 
по отношение на биофизичната страна от релацията съз-
нание – тяло и познанието за нейната същина. Единната 
позиция на американските неореалисти е, че само по този 
начин би могло да се достигне до така желания епистемо-
логичен монизъм и да се преодолее релативността на фило-
софския концептуален дуализъм.

Постигането на поставената задача стартира чрез 
изясняване природата на понятието „съзнание“. Този тер-
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Главен редактор
Проф. д-р Георги Апостолов

E-mail: apstlv@swu.bg 

Редактори
Д-р Атанаска Чолакова

0889 22 20 42

Николай Кънчев
0888 81 56 45

Тел.: 02/425 04 70 
      02/425 04 71

E-mail: philosophy@azbuki.bg

Съдържание  
на сп. „Философия“, 
кн. 4/2019: 

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА
Американският неореализъм и 

съзнанието / Георги Белогашев

ЛОГИЧЕСКИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Kant’s System of Judgments / Sil-
viya Kristeva

ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ 
Colonialism, Ethnic-

ity and the Quest for Commu-
nity Development in Africa /  
Temisanren Ebijuwa

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science 

Релацията 
съзнание –  
тяло и познанието  
за нейната същина

22 
 

 
Фигура 1. Какви филмчета/клипове гледате в интернет  

(Youtube, Vbox7, Vmeo, Facebook и др.) и колко често? (въпрос 6) 
 

 
Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е:  

(въпрос 7) 
 

  

 

 

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн.4/2019 г. 

Фигура 2. В каква степен човек, който се занимава с природни науки, е: 
(въпрос 7)

Пълния текст четете в „Химия. Природните науки в образованието“, кн. 4/2019 г.
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1/1

1/2

1/2

1/4
1/4 1/81/8 Каре

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница – 256 мм/388 мм 780,00 лв. 900,00 лв. 985,00 лв.

1/2 страница – 256 мм/194 мм
                 – 125 мм/388 мм

410,00 лв.
410,00 лв.

460,00 лв.
460,00 лв.

510,00 лв.
510,00 лв.

1/4 страница – 256 мм/97 мм
                – 125 мм/194 мм

230,00 лв.
230,00 лв.

258,00 лв. 
258,00 лв.

270,00 лв.
270,00 лв.

1/8 страница – 125 мм/97 мм
                –  83 мм/147 мм

115,00 лв.
115,00 лв.

129,00 лв.
129,00 лв.

135,00 лв.
135,00 лв.

           каре (83 мм х 50 мм) 30,00 лв. 43,00 лв. 45,00 лв.

1. Стандартни карета на вътрешна страница:

Цена за първа 
страница:  
4 лв. на кв. см

Цена за последна 
страница:  
2 лв. на кв. см

Вестник „Аз-буки“

2. Влагане на стандартни вложки с тегло до 20 гр. – 80 лв. за 1000 бр.
3. Влагане на нестандартни вложки – по договаряне.

Рекламна тарифа  
на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“

София 1113,  бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, тел.: 02/420-04-70, 02/420-04-71; azbuki@mon.bg; www.azbuki.bg

Научно-методическите списания на издателство „Аз-буки“
1. Цена за вътрешна страница (в левове)

Размер Черно-бяло +1 цвят Пълноцветно

1/1 страница 90 лв. 130 лв. 180 лв.

1/2 страница 50 лв. 70 лв. 90 лв.

1/4 страница 30 лв. 45 лв. 70 лв.

2. Цена за реклама на втора корица: цена за вътрешна страница + 60% оскъпяване
3. Цена за реклама на трета корица: цена за вътрешна страница + 40% оскъпяване
4. Цена за реклама на четвърта корица: цена за вътрешна страница + 100% оскъпяване
5. Размер на една печатна страница в списанията на НИОН „Аз-буки”:

a. Обрязан формат:  167 мм х 233 мм b. Необрязан формат: 171 мм х 240 мм
6. Влагане на вложки – по договаряне.

Забележка: 
Всички посочени цени са без ДДС.
Отстъпки при брой и обем публикации или комбинирана реклама  
в няколко издания на издателство „Аз-буки“ – по договаряне.
Тарифата е в сила от 1 август 2016 г.
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