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НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Вестникът е правоприемник  
на първото официално издание  
на Министерството на просвещението -  
„Училищен преглед” - 1896 г.
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За красотата  
на изкуството  
топиари разказва 
Маргарита Топалова – 
директор  
на хасковската  
ПГ „Цар Иван Асен II“

За това как се учи 
история във виртуална 
класна стая, разказва 
младият учител  
от гр. Брегово, 
Видинско,  
Цветомир Веков

Четете ни на  www.azbuki.bg
 www.azbuki.eu

25 млн. лв. за училищни 
физкултурни салони
Държавата със специална програма създава условия 
за спортуването на 30 554 ученици

20 млн.лв. ще бъдат дадени за изграждането на модерна STEM среда по една от националните програми.
Снимката участва в четвъртото издание на Националния фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото“, организиран  

от Национално издателство „Аз-буки“ под патронажа на министър Красимир Вълчев.
Автор Илиан Стоянов, НПГ по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч

Основният приоритет в областта на 
младежта и спорта в програмата за уп-
равление на кабинета е изграждането на 
физкултурни салони в училищата. С ре-
шение на Министерския съвет се отпускат 
25 млн. лв. за подобряване на условията 
за спортуване на младите хора във всички 
населени места в страната. Това съобщава 
министърът на младежта и спорта Красен 
Кралев.

Всяко българско дете има право на рав-
ни условия за спорт. Това е в основата на 
изграждането на здрава нация. В страната 
ни има огромен дефицит на такива съо-

ръжения – над 400 са училищата, в които 
няма физкултурни салони. Училищата, в 
които такива ще бъдат изградени и обо-
рудвани, са включени в списък, одобрен 
от министъра на образованието и науката. 
Основните критерии, по които са избрани, 
са брой на ученици, които нямат условия 
за спортуване в училище. Под внимание 
е взето и дали има възможност за изграж-
дане на физкултурен салон на територията 
на учебното заведение.

Списъкът е от 50 училища, от които 39 са 
общински, а 11 са държавни. Най-голямото 
е в Пловдив – СУ „Найден Геров“ с 1292 

ученици, най-малкото е в Асеновград –  
ОУ „Ангел Кънчев“ с 393 ученици. С реа-
лизирането на този първи етап на програ-
мата ще бъдат обхванати 30 554 ученици. 

Проектът предвижда напълно оборудва-
на зала с от две до четири съблекални, две 
учителски стаи, треньорска стая, съдийска 
стая и складово помещение. По думите на 
министър Кралев до двадесет дни се очаква 
проектите да бъдат напълно и подробно 
разработени.

„Надяваме се до една година да открием 
първите физкултурни салони по програ-
мата“, заявявя още Красен Кралев. 

Напред  
и нагоре

А

Министерството на обра-
зованието и науката разрабо-
ти проекти на 21 национални 
програми с акцент промяна в 
методите на обучение и обра-
зователната среда, подкрепа на 
иновациите и взаимодействие 
с родителите. Предвидените 
средства в бюджета възлизат 
на 139 650 000 лв.

„Финансовият ресурс на 
националните програми е много 
малък процент. Но те са важен 
инструмент, който ни позволява 
в по-голяма степен да насо-
чим средства към определени 
политики и дейности. Гъвкав 
финансов инструмент, с който 
провокираме училищата да 
извършат определени дейнос-
ти, които не биха се случили 
в рамките на делегираните 
бюджети“, коментира министър 
Красимир Вълчев.

Четири са изцяло новите про-
грами, но те най-ясно изразяват 
каква политика ще се следва в 
областта на средното образова-
ние. Най-мощният ресурс –  
20 млн. лв., е насочен към създа-
ването на модерна STEM среда.

Отдавна говорим, че на бъл-
гарската икономика са необхо-
дими технически грамотни хора 
и специалисти в областта на 
инженерните науки. И докато 
продължават явните и недотам 
спорове в какъв обем часове да 
се изучават математиката и 
природните науки в училище, е 
намерен прекият път за това как 
да се мотивират младите хора и 
да обърнат поглед към тях.

Тогава спокойно ще отгова-
ряме на въпроса на потенциал-
ните инвеститори – имате ли 
човешкия ресурс, който да влезе 
в заводите, които планираме да 
изградим в България. А кривата 
на брутния ни вътрешен про-
дукт ще расте нагоре. 

збучни 
истини

Татяна ДИКОВА
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В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Неотдавна Загреб бе дома-
кин на неформално заседание 
на Съвета по конкурентоспо-
собност на Европейския съюз 
в частта „Научни изследвания“. 
Делегациите дискутираха те-
мата за новата визия на Евро-
пейското научноизследовател-
ско пространство и обмяната 
на знания в ЕС. Отвореният 
пазар на труда, насърчаващ свободното и балансирано дви-
жение на изследователи, бе в основата на ЕНП от ранен 
етап на нейното прилагане, като председателството изра-
зи позиция, че този проблем трябва да остане един от клю-
човите и след 2020 г. Мнозинство от делегациите се обе-
диниха около тезата за необходимостта от премахване на 
съществуващите бариери пред мобилността на учените, 
особено към периферията на ЕС. Също така и за увеличава-
не на разходите за научноизследователска и развойна дей-
ност и по-добро взаимодействие между „Хоризонт Европа“ и 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта 
е надграждане на националните иновационни системи в съ-
ответствие с плановете на ЕС за съживяване на Европей-
ското научноизследователско пространство.

„Квантовите техноло-
гии и изчисления трябва 
да са сред приоритетите 
за интегриране на евро-
пейските научни изслед-
вания и иновации. Обеди-
няването на иновативните 
таланти и ключови заин-
тересовани страни в тези 
области може да вдъхно-
ви много млади хора в 
Европа да започнат кари-
ера в науката.“ Това каза 
заместник-министърът на 
образованието и науката 
Карина Ангелиева по 
време на официалната 
церемония за подпис-
ването на Деклараци-
ята за сътрудничество 
за интегрирана сигурна 
квантова комуникацион-

на инфраструктура на 
Европейския съюз. Де-
кларацията бе подписана 
и от Румъния и Австрия. 
В церемонията участва 
и Тиери Бретон, който е 
европейският комисар 
по вътрешния пазар. По 
думите на заместник-
министър Ангелиева 
тази декларация ще бъде 
двигател за нови парт-
ньорства в Европа отвъд 
добре познатите региони 
и граници с голямо въз-
действие върху света и 
бъдещия просперитет и 
сигурност на обществата. 

Тя припомни, че Бъл-
гария вече инвестира зна-
чителни средства в тази 
сфера чрез финансира-

нето на изграждането на 
Център по компетентност 
КВАЗАР с финансиране 
от Оперативната програ-
ма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 
в размер на 13 500 000 
лв. Зам.-министърът до-
пълни, че участието в съ-
трудничество в рамките 
на Декларацията ще даде 
повече възможности на 
българските учени да 
участват в проекти по 
следващата Рамкова про-
грама „Хоризонт Евро-
па“, програма „Цифрова 
Европа“ и др.

Страните членки, които 
подписаха Декларацията, 
ще проучват заедно с 
Европейската комисия и 

Европейската космиче-
ска агенция развитието и 
внедряването на интегри-
рана квантова комуника-
ционна инфраструктура 
за следващите десет годи-
ни. Тя трябва да осигури 
сигурното предаване и 
съхранение на публична и 
частна информация в це-
лия ЕС чрез използването 
на квантови технологии. 
Очаква се изпълнението 
на поставените цели да 
има положително въз-
действие върху научния и 
технологичния капацитет 
на ЕС в киберсигурността 
и квантовите технологии, 
както и върху индустри-
алната конкурентоспосо-
бност.  

Зам.-министър Карина Ангелиева подписа документа в присъствието на еврокомисаря Тиери Бретон

Познатите непознати 
технологии
България се присъедини към Декларацията  
за сътрудничество в квантовите структури

Оценките от матурите по бъл-
гарски език и литература, по мате-
матика, по история и цивилизации, 
по география и икономика, по 
биология и здравно образование, 
по химия и опазване на околната 
среда, по чужд език и по някои от 
останалите матуритетни предмети 
ще могат да се използват за вход в 
37 висши училища за академична-
та 2020/2021 година.

В по-големите университети с 
оценката по български език и лите-
ратура може да се кандидатства за 
повече от 20 специалности. Такива 
са СУ „Св. Климент Охридски“, 
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ 
„Ангел Кънчев“, Тракийският 
университет в Стара Загора, ШУ 
„Епископ Константин Преслав-
ски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ в 
Благоевград. В Стопанската акаде-
мия „Димитър А. Ценов“ в Свищов 
с оценките от всички държавни 
зрелостни изпити ще може да се 
кандидатства за всички специал-
ности. В ХТМУ с резултатите от 
изпитите по химия и опазване на 
околната среда, по математика, по 

физика и астрономия и по българ-
ски език и литература зрелостни-
ците ще могат да кандидатстват за  
25 специалности. Техническите 
университети във Варна, Габро-
во и в София също признават 
матурите по БЕЛ, математика и 
физика и астрономия в повечето 
от своите специалности в областта 
на дизайна, корабоплаването и IT 
технологиите. 

Няма да може да се кандидатства 
само с резултатите от държавните 
зрелостни изпити в академиите по 
изкуствата в цялата страна, както и 
за Академията на МВР, ВА „Георги 
Стойков Раковски“, АУ в Благоев-
град, НБУ и др. 

Кандидат-студентите в меди-
цинските университети във Варна, 
Плевен, Пловдив и София полагат 
задължителни изпити по биология 
и химия за специалностите „Ме-
дицина“, „Дентална медицина“ и 
„Фармация“. 

Частично оценките от държав-
ните зрелостни изпити по биоло-
гия се използват при формиране 
на състезателния бал при специ-
алностите „Здравен мениджмънт“ 

„Логопедия“ и „Медицински оп-
тик“ в Медицинския университет 
във Варна. 

В МУ в Плевен в балообразу-
ването с определен коефициент 
участва оценката по биология от 
матурата, но само за определени 
специалности. Това са: „Медицин-
ска рехабилитация и ерготерапия“, 
„Опазване и контрол на обществе-
ното здраве“, „Социални дейности 
в здравеопазването“, „Медицинска 
сестра“, „Акушерка“, „Медицин-
ски лаборант“, „Рентгенов лабо-
рант“, „Помощник фармацевт“, 
„Медицински козметик“ и  „Со-
циални дейности“.

Информация за признаване 
на резултатите от държавните 
зрелостни изпити за кандидатсту-
дентската кампания 2020 г. в ак-
редитираните държавни и частни 
висши училища е публикувана на 
страницата на МОН по висши учи-
лища и по специалности на адрес:  
https://www.mon.bg/bg/100459.

Начините на балообразуване за 
специалностите се предоставят 
от съответното висше училище. 

Матурите – вход за университетите

Министерският съвет 
прие държавна гаранция 
за студентски кредити през 
2020 г. в размер до 50 млн. 
лв. по Закона за кредити-
ране на студенти и докто-
ранти.

По този начин държавата 
оказва финансова подкрепа, 
като гарантира главниците 
и лихвите по кредитните 
задължения на студентите и 
докторантите. Договорените 
кредити по реда на Закона 
през предходните години 
са гарантирани от държа-
вата до тяхното пълно по-
гасяване. Основната цел на 
кредитирането на висшето 
образование е осигуряване-
то на финансова подкрепа за 
студентите и докторантите 
за обучение във висшите 
училища. Студентските кре-
дити правят висшето обра-
зование по-достъпно.

Съгласно изискванията 
на Закона за кредитиране 
на студенти и докторанти 
министърът на образова-
нието и науката участва в 
преговорите за издаване на 
държавни гаранции по този 
закон и подписва от името 
на правителството споразу-
менията за това с банките, 
сключили типов договор, 
въз основа на Решението 
на МС.

В периода от 2010 г. до 
2019 г. типови договори за 
кредитиране са сключени 
с осем банки – Банка ДСК 
ЕАД, Райфайзенбанк (Бъл-
гария) ЕАД, Алианц Банк 
България АД, Юробанк 
България АД, Първа инвес-
тиционна банка АД, Бълга-
ро-американска кредитна 
банка АД, Инвестбанк АД и 
Обединена българска банка 
АД.  

50 млн. лв. гаранция  
за студентски кредити

Народните представите-
ли Пламен Нунев, Добрин 
Данев, Искрен Веселинов, 
Бюрхан Абазов от Русен-
ския избирателен район 
се срещнаха с ректорското 
ръководство и деканите на 
факултетите на Русенския 
университет „Ангел Кън-
чев“. Срещата е по ини-
циатива на чл.-кор. проф. 
д.т.н. Христо Белоев с цел 
обсъждане на законодател-
ните промени във висшето 
образование. Дискутирани 
са и основните предизви-
кателства пред висшето 
училище, както и неговите 
стратегически приоритети. 

Проф. Белоев отбеляза, 
че чрез своя широк спектър 
от специалности в различни 
професионални направле-
ния – общо 23, Русенският 
университет е изцяло ори-
ентиран към потребностите 
на регионите, които об-
служва. Той е единственото 
държавно висше училище 
в областите Русе, Разград, 

Търговище, Силистра, Ви-
дин и Монтана, откъдето са 
и близо 90 % от приеманите 
студенти. От особено зна-
чение за икономическото 
развитие в тези области и 
преодоляването на демо-
графската криза е запазва-
нето на многопрофилността 
на Русенския университет. 

Проф. Белоев представи 
и важната задача за пре-
връщането на кампуса на 
Русенския университет в 
смарт кампус. Подобрява-
нето на социално-битовите 
условия на живот на студен-
тите би довело до повиша-
ване на тяхната удовлетво-
реност и успеваемост. 

Пламен Нунев обеща да 
бъдат инициирани обсъж-
дания за подобряване на ус-
ловията на живот на студен-
тите, а Искрен Веселинов 
изрази желание ефективната 
работа за  Русенския универ-
ситет да продължи, защото 
той е гордост за региона и 
града. 

В Русенския 
университет ще 
правят смарт кампус
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Кампания на Института  
за български език – БАН, 
и в. „Аз-буки“

Две праскови посях  
и две череши...

Мария КИТАНОВА*

Понеже се пилях насам-натам,
все нещо като камък ми тежеше,

но най-накрая се опомних сам –
две праскови посях и две череши.

Това е част от текста на песента „Наследство“ на гру-
пата „Диана експрес“, много популярна както през 80-те 
години на миналия век, така и днес. В него е употребен 
глаголът посея (свършен вид) в минало свършено време. 
Глаголът е производен от сея, който има значение ‘хвър-
лям, пръскам семена в земята’: сея пшеница; сея овес. 

Посея означава, че действието, означено с корена на 
глагола, е приключило с резултат – ‘сея докрай’. Кога-
то става въпрос за дървета, а прасковата и черешата са 
дървета, се използва най-често глаголът садя (несвършен 
вид) ‘забождам в земята корени или семена, за да се раз-
вие от тях растение’ или производните от него посаждам 
и посадя: садя дърво; посадих дърво; садя цвете; посадих 
цвете. Използването на глагола посея в това значение е 
по-скоро диалектно и не е подходящо за книжовната реч. 
Би трябвало текстът да бъде: две праскови посадих и две 
череши. Това обаче създава проблеми с броя на сричките. 
Поезията, като мерена реч, в известен смисъл е ограни-
чена от изискването да се спазват както римите, така и 
ритъмът на стихотворния текст, затова в него подобни 
отклонения от книжовната норма са позволени. Освен 
това в художествения текст със стилистична цел авто-
рите могат да използват по-свободно думи от различни 
форми на съществуване на българския език, а не само от 
книжовната лексика. В други случаи на писмена и устна 
книжовна реч обаче подобни употреби могат да създадат 
проблеми в общуването.

*Проф. д-р Мария Китанова работи в Секцията 
по етнолингвистика на Института за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

Дискусиите с учители и ученици 
най-пряко показват на нас, в Ев-
ропейската комисия, дали сме на 
прав път по отношение на  новите 
политики, които ще бъдат заложени 
в новия период.  „Еразъм+“ е про-
грамата символ за младежите в цяла 
Европа. Изследвания днес сочат, че 
на въпроса кои са трите най-важни 
истории на успеха на евроинтеграци-
ята, европейските граждани на първо 
място – и то над 90 на сто от хората, 
определят програмата „Еразъм+“. За 
мен е много важно за новия период 
Програмата да бъде с увеличен бю-
джет. Затова през следващите месеци 
ще продължаваме да настояваме за 
двойно увеличение на бюджета. 

Знаете, че ЕК е още по-амбици-
озна. Иска ми се Програмата да 
бъде по-приобщаваща, да се даде 
възможност на повече училища, 
ученици, на повече малки организа-
ции да се включат. Защото Програ-
мата е успешна, но все още твърде 
елитарна – едва 2 – 3 процента от 

младежите са имали мобилност по 
„Еразъм“. Необходимо е през новия 
период да имаме и нови, различни 
мобилности. Най-напред смятам 
да предложа създаването на „Зелен 
Еразъм“. Днес младите хора ясно 
показват, че искат да се направи 
необходимото за климатичните 
промени, и аз ще им предложа те 
да се включат, да не чакат други да 
го правят на тяхно място. Искам да 
въведа нови възможности за мобил-
ност чрез цифровите технологии 
– т.нар. виртуална мобилност. Да 
дадем възможност цели класове да 

се срещат с други деца, преди да се 
осъществи физическата мобилност. 
Така те да имат доверие в себе си 
по отношение на познаване на кул-
тура, по отношение на владеене на 
език. Не е толкова спонтанно това. 
Разбира се, за мен ще бъде важно да 
дадем много повече възможности 
за учителите да се сключват в тези 
мобилности. Без мотивирани учите-
ли, без самите те да имат достъп до 
обучение, трудно ще предадем тази 
страст на децата. Аз искрено вярвам 
във важната роля на учителя и имам 
специален акцент върху нея. 

„Трябва да се възползва-
ме максимално от научните 
и иновационните възмож-
ности на всички държави 
членки в Европа. Между-
народното сътрудничество 
ще подпомогне развитието 
на европейската наука и 
иновации и ще допринесе 
за справянето с глобалните 
предизвикателства. Това 
включва достъп до научни, 
технологични и инова-

ционни ресурси, ефектив-
на мобилност на учени и 
изследователи, защита на 
правата върху интелекту-
алната собственост.“ Това 
каза заместник-министъ-
рът на образованието и 
науката Карина Ангелиева  
на редовното заседание на 
Съвета на Европейския 
съюз по конкурентоспо-
собност в частта „Научни 
изследвания“.

На форума се обсъди 
темата за Европейския 
институт за иновации и 
технологии - ЕИТ  (още 
по темата на стр. 4). Съ-
ветът прие частичен общ 
подход за Стратегическата 
иновационна програма на 
Института. Тя поставя при-
оритетите и стратегията 
на ЕИТ за периода 2021 – 
2027 г. и дефинира целите, 
дейностите, очакваните 

резултати и необходимите 
ресурси.

По думите на замест-
ник-министър Ангелиева 
общият подход дава нуж-
ните основи за това как 
ЕИТ и „Общностите на 
знание и иновации“ тряб-
ва да постигнат своите 
цели, да се постигне бър-
зо развитие на иновации-
те в Европа в следващите 
години.  

Науката и иновациите – шанс за справяне 
с глобалните предизвикателства

Изложба, посветена 
на приноса на българ-
ските откриватели 
и изобретатели към 
световния научен 
прогрес по повод  
Националния празник 
на България, откри 
еврокомисарят за 
иновациите, научните 
изследвания, култу-
рата, образованието 
и младежта Мария 
Габриел в сградата на 
ЕК в Брюксел. Излож-
бата популяризира 
постиженията на 11 
от големите имена 
в българската наука, 
като Асен Йорданов, 
Джон Атанасов, акад. 
Ангел Балевски, проф. 
Иван Странски, проф. 
Виден Табаков и др.
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Еврокомисарят Мария Габриел  
специално за в. „Аз-буки“:

„Еразъм+“ все още  
е твърде елитарна

Българският комисар за иновации, научни изследвания, кул-
тура, образование и младеж Мария Габриел участва в кръгла 
маса с ученици и учители от Държавната финансово-стопан-
ска гимназия „Интелект“ – Плевен. Акценти в обсъжданите 
теми са новостите в програмата „Еразъм+“, възможности-
те в областта на професионалното образование и обучение. 
Сред дискутираните въпроси, важни за младите хора, е и ро-
лята на цифровото образование. 

Фонд „Научни изслед-
вания“ представя успешни 
проекти на млади учени.  
В София ще бъдат представе-
ни над 50 проекта, финанси-
рани от Фонда, от областите  
„Селскостопански науки“, 
„Математически науки и 
информатика“, „Физически 
науки“, „Технически науки“, 
„Обществени науки“, „Хума-
нитарни науки“, „Биологи-
чески науки“, „Медицински  
науки“, „Химически науки“, 

„Науки за Земята“. 
Домакин на инициатива-

та е Софийският универ-
ситет „Св. Климент Ох-
ридски“. Идеята е младите 
учени – ръководители на 
проектите, да представят 
резултатите от тяхното из-
пълнение и значението им 
за обществото. 

ФНИ представя 
проекти на млади учени

При голям интерес про-
тече форумът „Висше об-
разование в България“ в 
Кюстендил. Той се ор-
ганизира за пръв път от 
кариерните консултанти 
към Центъра за подкрепа 
за личностно развитие със 
съдействието на Общината 
и РУО. 19 висши училища 
и университети подредиха 
свои щандове и отговаряха 
на многобройните въпро-
си на ученици, родители, 
учители. Младите хора се 

запознаха с условията за 
прием, различните специ-
алности, начина на финан-
сиране и възможностите 
за реализация на пазара 
на труда и перспективи за 
кариерно развитие.

„Радостни сме, че успях-
ме да организираме това 
събитие. Надяваме се да 
сме помогнали на много 
кандидат-студенти да се 
насочат правилно“, споде-
лят от Обединения детски 
комплекс. 

Форум за висшето 
образование

До 17 март се подават заявления за допускане 
до държавни зрелостни изпити в майската сесия на 
учебната 2019/2020 г. 

До 18 май е срокът за получаване на служебна бе-
лежка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Задължителният изпит по български език и ли-

тература тази година е на 20 май, а вторият ДЗИ 
по предмет по избор на ученика – на 22 май.

Обявяването на резултатите от изпитите  
е до 12 юни, а връчването на дипломите на ус-
пешно завършилите средно образование е до 22  
юни 2020 г.
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среща на 5 март. На нея се акцентира върху две теми: следва-
щите стъпки към „поколение равенство“, включително за ро-
лята на жените в икономиката, женското предприемачество 
и разликата в заплащането и пенсиите на мъжете и жените, 
а също и върху лидерската роля на жените в борбата за кли-
матична справедливост. Срещата открива председателят 

ЕП отбелязва  
Деня на жената

По повод Международния ден на жената през 2020 г. Евро-
пейският парламент организира няколко събития във връзка с 
Пекинската декларация за равенството на половете, приета с 
резолюция на ООН преди 25 години. В нея са формулирани стра-
тегически цели за постигането на равенство на половете в 
12 ключови области с цел укрепване на правата на жените по 
света, сред които са икономиката, насилието спрямо жени, 
жените на властови позиции и околната среда.

Парламентарната комисия по права на жените организира 

ЕВРОНОВИНИ

на ЕП Давид Сасоли, а тя се води от Евелин Регнер – предсе-
дател на Комисията по права на жените в ЕП.

На 4 март пък се проведе семинар за журналисти относно 
равенството на половете. На него са дискутирани темите за 
жените в бизнеса, женското предприемачество и разликата 
в заплащането между мъжете и жените; ролята на жените 
в борбата с промените в климата и насилието спрямо жени-
те и пътят към присъединяването на ЕС към Истанбулската 
конвенция.

Делегация на парламентарната комисия по правата на же-
ните ще присъства в Ню Йорк на 64-тата сесия на Комисията 
на ООН за положението на жените от 9 до 20 май 2020 г., коя-
то ще разисква напредъка по реализирането на Пекинската 
декларация. През февруари ЕП определи своите приоритети 
в борбата за равенството на половете.

В НЯКОЛКО РЕДА
В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ НЕ СА НАЛИЦЕ ДИС-

БАЛАНСИ. Това става ясно от доклада 
на ЕК за механизма за предупреждение 
за 2020 г., в който е направен задълбочен 
преглед на държавите от ЕС, изложе-
ни на риск от дисбаланси. В анализа се 
разглеждат сериозността на дисбалан-
сите, тяхното развитие и ответните 
политически мерки. Резултатите от 
тези задълбочени прегледи, включени 
в докладите за съответните държави 
членки, сочат, че Гърция, Италия и Ки-
пър продължават да имат прекомерни 
дисбаланси. В Германия, Ирландия, Испа-
ния, Нидерландия, Франция, Хърватия, 
Португалия, Румъния и Швеция все още 
има дисбаланси. В публикуваните от ЕК 
доклади по страни се анализират основ-
ните социално-икономически предиз-
викателства, пред които е изправена 
всяка държава членка. Те са съсредото-
чени върху четири измерения: устойчи-
вост на околната среда, повишаване на 
производителността, справедливост и 
макроикономическа стабилност.

* * *
ФИНАНСИРАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНО ОБ-

РАЗОВАНИЕ е най-добрата инвестиция, 
която една нация може да направи. Това 
казаха българските младежки делегати 
към ООН Богомила Корманова и Минко 
Даскалов пред Икономическия и социален 
съвет на ООН по време на 58-ата сесия 
на Комисията по социално развитие. 
Това е втората им работна визита в 
централата на ООН в Ню Йорк, по вре-
ме на която отправиха официална реч 
от името на българските младежи и 
проведоха срещи на високо равнище с 
фокус върху младежките политики и 
участието на младите хора в процеси-
те на вземане на решения. В рамките на 
работното посещение в централата на 
ООН Богомила и Минко проведоха съпът-
стващо събитие на тема „Качествено 
образование в дигиталната ера“ с фокус 
върху четвъртата от Целите за устой-
чиво развитие на ООН – „Качествено об-
разование“. Събитието е осъществено в 
сътрудничество с колегите им младеж-
ки делегати от Румъния.

* * *
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ НА ЕП ПОСЕ-

ТИ БЪЛГАРИЯ, за да проучи правата 
на потребителите при получаване на 
кредити. Председателят на Комисия-
та Дулорс Монсерат каза, че България 
е предприела стъпки за подобряване на 
правата в сферата на кредитополучава-
нето, но че те ще продължат да следят 
прилагането на законовите изменения 
у нас, и по-специално работата на съ-
дебните изпълнители, за злоупотреби с 
клаузи в договорите за кредити, както 
и теми за спазването на законодател-
ството в областта на околната среда 
и отпадъците по отношение на пред-
видените депа за отпадъци в община 
Монтана. Комисията по петиции на ЕП 
ще изготви доклад с обобщените ре-
зултати от официалното посещение в 
България, който ще включва заключения 
и препоръки, с посочване на аспектите, 
които трябва да бъдат подобрени, за 
да се гарантира по-добрата защита на 
потребителите. Докладът ще бъде гла-
суван в Kомисията на ЕП в близките ме-
сеци и ще бъде достъпен за гражданите.

Страница на  
Антоанета  
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Образование-
то, талантът 
и развитието 
на умения са 
в основата 
на модела на 

Европейския институт за 
иновации и технологии.  
Той поддържа създаването 
и развитието на регионални 
и местни иновационни еко-
системи чрез своите общ-
ности за знания и иновации, 
основаващи се на тясното 
сътрудничество на универ-
ситетите, изследователските 
институти и индустрията. 

„Разчитам на подкрепа 
и сътрудничество от стра-
на на държавите членки 
за навременното приемане 
и прилагане на законода-
телния пакет за Институ-
та, за да укрепим неговата 
ефективност.“ Това заяви 
българският еврокомисар 
Мария Габриел на Съвета 
по конкурентоспособност в 
Брюксел, в центъра на който 
са постигането на частичен 
общ подход по Стратегиче-
ската иновационна програма 
на Европейския институт 

за иновации и технологии, 
както и международното 
сътрудничество в областта 
на научните изследвания и 
иновациите.

Мария Габриел информи-
ра, че са предвидени нови 
действия в подкрепа на раз-
витието на предприемачески 
и иновационен капацитет 
на висшите учебни заведе-
ния и тяхната интеграция в 
иновационните екосистеми. 
Тя отбеляза, че това ще до-
принесе за трансформацията 
на университетите в посока 
на предприемачеството и 
компетенциите на бъдещето. 
Планират се и две нови общ-
ности на знание и иновации, 
първата от които ще старти-
ра през 2022 г. и ще бъде в 
подкрепа на културните и 
творческите индустрии.

Българският еврокомисар 
наблегна и на Регионалната 
иновационна схема. Според 
нея е важно тази програма 
да бъде добре интегрирана 
в стратегията и дейностите 
на общностите за знания и 
иновации.

„Международното съ-
трудничество в областта на 
научните изследвания и ино-
вации също е от съществено 
значение за развитието на 

европейското научноизсле-
дователско пространство. То 
способства за справяне с гло-
балните предизвикателства 
пред обществото. Важни са 
преговорите за бъдещото 
асоцииране на трети държа-
ви по „Хоризонт Европа“.  
За тази цел предлагаме нов 
подход на по-добра защита 
на интересите на ЕС и тех-

нологичния ни суверени-
тет. Той изисква държавите 
да имат стабилен научен и 
иновационен профил. Така 
ЕС ще може да си сътруд-
ничи със силни глобални 
участници за изпълнение 
на целите за устойчиво раз-
витие и Европейския зелен 
пакт“, заключи българският 
еврокомисар Мария Габриел.

Повече иновации  
в университетите
Сътрудничеството в науката ще реши 
глобалните проблеми, твърди Мария Габриел

Европейският институт за иновации и техноло-
гии (EIT) е основан през 2008 г., за да насърчава инова-
циите в страните от ЕС, да помага на предприятия, 
образователни и научноизследователски институ-
ции да работят заедно за създаване на благоприятна 
за иновации и предприемачество среда в Европа. Той 
обединява три основни фактора — бизнес, образо-
вание и научни изследвания, за да спомогне за фор-
миране на динамични, многостранни партньорства, 
известни като общности на знания и иновации. Тези 
общности разработват новаторски продукти и услу-
ги, създават нови дружества, обучават ново поколе-
ние предприемачи.

Основните елементи от дейностите на EIT за 
периода 2014 – 2020 г. са консолидиране на съществу-
ващите общности на знания и иновации за климата, 
цифровизацията и новаторската енергия, както и за 
създаването на нови в областта на здравеопазването 
и суровините, на храните и производството, на град-
ската мобилност и т.н. Институтът играе същест-
вена роля в настоящата програма за финансиране на 
научните изследвания на ЕС „Хоризонт 2020“, като 
търси отговор на социалните предизвикателства.
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Дългосрочният бюджет на 
ЕС, транспортната полити-

ка, Брекзит, Европейският 
зелен пакт, фалшивите 

новини – това са част от 
темите, които млади хора 

обсъдиха с българския евро-
депутат Петър Витанов 

по време на първото „Кафе 
Европа“. Срещата е органи-

зирана от Бюрото на ЕП в 
България в партньорство 

със Студентския клуб на по-
литолога в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Витанов е първи 

гост на поредицата събития 
„Кафе Европа“, чиято цел е 

да осигури неформални диску-
сии между младежи и членове 

на ЕП по европейски теми. 
Следващата среща ще бъде 

на 19 март с Ева Майдел, а на 
10 април – с Искра Михайлова
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Здравка  
МАСЛЯНКОВА

Детските гради-
ни в общините 
Свищов и Зла-
тарица в област 
Велико Търново 
са безплатни за 

родителите и всички деца са 
обхванати в предучилищното 
образование, категорични са 
кметовете на двете общини 
Генчо Генчев и Михаил Га-
нев. В Свищовско отчитат 
значително увеличение на 
децата в градините, вклю-
чително и на четиригодиш-
ните, след като с решение на 
Общинския съвет таксите за 
детските градини са поети 
от общинския бюджет от 
началото на 2020 г. 

„Може да се наложи да 
построим още една детска 
градина, защото само за два 
месеца децата, обхванати в 
предучилищното образование, 
се увеличиха с повече от 60 
и градините вече са с пълен 
капацитет. Разходът от 50 лева 
месечно на дете се покрива с 
икономиите, постигнати след 
ремонтите на занималните. 
Всички четиригодишни са 
обхванати в образователна-
та система“, коментира кме-
тът на Свищов Генчо Генчев.  
В Златарица детските градини 
са без такси от 10 години и няма 
отпаднали деца.

В община Велико Търново 
също отчитат, че са напълно 
подготвени за включване на 
четиригодишните в задъл-
жителното предучилищно 
образование. „Обхванати са 
744 четиригодишни деца. По 

данните на ГРАО броят на 
тези деца в общината е 882. 
Проверката на екипите за об-
хват и директорите на детските 
градини установи, че 104 деца 
са с родителите си в чужбина. 
20 на сто от необхванатите са 
се установили в други области 
в страната. Само за 8 деца няма 
информация, предстои домове-
те им да бъдат посетени, за да 
се установи къде са децата и 
защо не са в образователната 
система“, посочи Пенка Иг-
натова – директор на образо-
вателната дирекция в Община 
Велико Търново. Тя уточни, че 
няма неудовлетворени искания 
на родителите за прием на де-
цата в детска градина.

В община Велико Търново 
има капацитет за обхват на 
всички четиригодишни деца. 
След мащабните ремонти 
с европейско финансиране 
значително са подобрени ма-
териалната база и условията, в 
които са децата и възпитатели-
те им. В ЦДГ „Рада Войвода“ в 
кв. „Чолаковци“ след ремонта 
е открита още една група за 
най-малките. „Много от ро-
дителите от Велико Търново 
избират да водят децата си в 
градините в близките села, но 
все още желанието е децата да 
са в най-близката градина до 
дома или работното място на 
семейството. За да отговорим 
на това и да увеличим капа-
цитета и обхвата на четириго-
дишните, строим нова детска 
градина в кв. „Зона В“, която 
ще отвори врати най-късно до 
1 октомври тази година“, заяви 
Пенка Игнатова. 

ДГ „Шареният замък“ е за 
пет групи и ще поеме 120 деца.

Обявена е обществена поръч-
ка за изпълнител, който да 
завърши крилото към ЦДГ 
„Здравец“, което Министер-
ството на отбраната дари на 
Общината. Ще бъдат създадени 
две групи с общо 50 места и 
още две с по 12 места за полуд-
невно обучение.

Кметът на Велико Търново 
Даниел Панов е дал заявка в 
МОН за финансиране за из-
граждане на нова детска гради-
на в кв. „Картала“ за пет групи. 
Предстои пълно реновиране на 
детската градина в село Шем-
шево и обследване на детска 
градина „Кирил и Методий“ до 
Великотърновския университет 
„Св.св. Кирил и Методий“.   

В община Велико Търново 
при най-малките деца в гра-
дините е назначен трети под-
крепящ учител. Назначени са 
психолози във всички детски 
градини. „При нас в детските 
градини има заместници. Съз-
дадена е „банка“ от кадри, към 
която се обръщат директорите 
на детските градини, когато 
се налага учител да бъде за-
местван. Не се сливат групи“, 
поясни Пенка Игнатова.

От Центъра за междуетни-
чески диалог и толерантност 
„Амалипе“ активно работят с 
ромските семейства за включ-
ването на четиригодишните в 
задължителното предучилищ-
но образование. „Медиаторите 
на „Амалипе“ провеждат срещи 
с родителите, увеличава се бро-
ят на децата, които посещават 
детските градини. Все повече 
родители са убедени, че ранно-
то образование е най-добрият 
вариант, коментира Теодора 
Крумова от ЦМДТ „Амалипе“.

Деляна ЛУКОВА

Eвгения Попиванова – директор на ДГ 
„Щастливо детство“ в пловдивския квартал 
„Столипиново“,  е магистър по предучилищна 
педагогика с 4 допълнителни професионални 
степени по организация и управление на обра-
зованието. Автор е на множество публикации и 
доклади на национални конференции за работа 
с родители, деца със специални образователни 
потребности и работа с институциите. Има 
25-годишен опит като учител и 12 – като ди-
ректор на учебно заведение.

„Няма алтернатива, трябва да приберем 
всички 4-годишни. Това е особено важно за 
децата от уязвими групи, а при нас 100% са 
такива. Колкото по-рано попадне в детска 
градина едно дете, толкова по-бързо ще свикне 
с правилата за поведение, ще придобие навици 
и ще овладее по-добре български език. При нас 
те идват не билингви, а монолингви и тепърва 
започват да се учат да разбират учителя.

Що се отнася до колегите, които изтъкват 
обходите като основна пречка, ние и сега ги 
правим. Аз, като директор съм посещавала 
адресите на подлежащите за обхват деца. 
Правим Ден на отворените врати, за да им 
покажем какво ще правят децата им, когато 
са при нас, и да ги убедим, че няма никаква 
опасност някой да им ги отнеме, докато са на 
детска градина. 

При нас има яслена група и децата, които са 
дошли от съвсем малки, показват невероятни 
резултати в училище. Гордея се, че имаме 
наши възпитаници дори в частните училища 
в Пловдив. Неслучайно сме избрани да апро-
бираме помагалото за работа с малчугани от 
различни етноси. 

Ние сме единствената детска градина в 
Южна България, която работи по проекта 
„Млади ромски педагози“. Подкрепяме момче-
та и момичета да кандидатстват и да завършат 
предучилищна педагогика, да стажуват при 
нас и да се върнат като учители.“

Няма алтернатива

Строят детски 
градини
В община Велико Търново  
при най-малките деца е назначен 
трети подкрепящ учител

Донка ТЪНКОШИЕВА

Ролята на медиатора става все 
по-важна особено сега, когато се 
очаква да се промени законът за об-
хвата на децата в детските градини. 
Гергана Демирева се занимава с тази 
мисия от много години. Тя е една от 
жените, които активно помогнаха 
при овладяване на кризата с фал-
шивата новина, изправила на крак 
обществеността в Карнобат, че ще 
бъдат отнемани деца. Сега задачата 
на Гергана е да следи нагласите на 
родителите дали децата им задължи-
телно да посещават детска градина 
от четиригодишни. 

„Нагласите сред хората са нега-
тивни. Те са категорични, че децата 
са малки за детска градина. Моят 
отговор е провокативен: „Като се 
женят на по 12 години, не са ли 
малки?“, разказва Гергана. Тя дава 
пример на хората с това, че е изпра-
тила своите деца на градина още на 3 
години. „Родителите, които работят, 
изпращат децата си на градина рано. 
Убедена съм, че ако се наложи задъл-
жителното посещаване на детската 
градина от 4-годишните, с повече ра-
бота в общността всички ще приемат 
правилото“, категорична е жената, 
която от седем години работи с тези 
хора и е спечелила доверието им.

Светлана Чолакова е директор на 
ДГ „Снежанка“ в град Средец. Там 
децата от уязвими групи са малко. 
Но наблюденията ѝ показват, че 
когато те са в детското заведение, 
резултатите са налице. „Хубаво е 
децата да бъдат в детската градина, 
колкото по-рано се извърши инте-
грацията, толкова по-лесно е и за 
тях, и за учителите“, категорична е 
тя. Нейното становище е, че не бива 
да има концентрация на деца от уяз-
вими групи, за да се получи успех.  
„В другата детска градина, където са 
почти само деца от ромски произход, 
интеграцията се случва далеч по-
трудно. Колегите имат проблем дори 
с пълното прибиране на децата в 
градината.“ Основният мотив, който 
родителите им изтъкват, е, че трябва 
да плащат по 1 лев за храна на ден. 

Докато в ДГ „Снежанка“ децата са 
от семейства, където родителите 
са трудово ангажирани, за тях е 
по-добре да има кой да се грижи за 
наследниците им през деня.

Анна Евтимова, директор на ДГ 
„Русалка“ – Приморско, която има 
филиали в село Ново Паничарево 
и в Китен, също поддържа тезата за 
задължително обхващане на децата 
от четири години. Тя дава пример 
с групата в Ново Паничарево. Тя 
е изцяло ромска и са обхванати от 
3 до 6 години. Посещаемостта на 
градината е безплатна за цялата 
община. „Прави добро впечатление, 
че родителите вече са информира-
ни. Те дори имат предпочитания и 
становища за учителите. Стават все 
по-активни и имат желание да се 
включват в различни инициативи“, 
коментира Евтимова.

Директорката на „Веселушко“ в 
Поморие смята, че в малките градове 
родителите нямат нищо против деца-
та да започнат на 4 години задължи-
телно обучение в детските градини. 
„По-скоро родители в големите 
градове се опитват да противоречат. 
Част от майките не работят и четат 
твърде много литература за либерал-
ното възпитание. И си представят, че 
на детето не трябва да се поставят 
правила, което е абсолютно погреш-
но. Либералното възпитание в този 
си вид, в който те си го представят, 
не води до нищо добро“, обяснява 
директорката. Но като цяло, има на-
гласа за ранно обхващане на децата, 
а опозиционерите на тази идея са 
малко. Според нея това е една малка 
група от майки, които по този начин 
оправдават и собственото си стоене 
у дома, а защо не и в социалната 
мрежа, вторачили се в единствените 
си наследници.

„Когато децата се обхванат по-
рано, те по-лесно се научават, стават 
много самостоятелни. Порастват в 
колектив и стават уверени и са мно-
го добре подготвени за училище“, 
категорична е директорката. Що се 
отнася за децата от уязвими групи – 
чудесно е за езиковата среда.

Родителите  
са по-ангажирани
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Деца от ДГ „Светлина“ – Стара Загора, на посещение  

в Регионалната библиотека „Захарий Княжевски“

Предучилищната подготовка на 4-годишните през погледа на педагози  
и медиатори в областите Велико Търново, Бургас и Пловдив
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Борислава БОРИСОВА

Цветомир Веков е 
учител по история 
в СУ „Св. Кирил и 
Методий“ – Брего-
во. От две години с 
един от класовете 

работи  по т.нар. метод на „обър-
натата класна стая“. Това означава 
учениците да учат у дома и да 
пренасят домашната работа в учи-
лище. Възникналите въпроси се 
обсъждат с преподавателя. Често 
класовете са разделени на групи, 
които си помагат. 

„Създали сме виртуална клас-
на стая, където аз помествам 
материалите, които трябва да се 
научат. Това не са само текстове, 
а и видеа, препратки към раз-
лични сайтове. След всеки урок 
децата попълват тест  –  разказва 
за своята иновативна методика 
Цветомир. –  Това ми дава пред-
варителна обратна връзка какво 
разбират от урока, къде срещат 
трудности, и мога да преценя 
дали едно дете има проблеми в 
усвояването на знанията. Накрая 
подготвям упражнения, с които 
да се преодолеят затрудненията.“ 

В иновативния метод на младия 
учител има и други особености. 
Учениците пишат домашните си 
в час, изцяло се залага на инте-
рактивните методи, изпълняват 
се и различни проекти, правят 
се възстановки на исторически 
събития, организират се игри. 
Учениците дори правят сами 
телевизионни шоу програми по 
различни теми, което изисква от 
тях доста допълнителна работа. 

„Всичко това се наложи, защо-
то се убедих, че когато прочетат 
урока, ако въобще го прочетат, 
учениците трудно възприемат 
информацията само текстово – 
обяснява Цветомир Веков. – За-
това реших да им поднасям урока 

Да учиш история  
във виртуална класна стая
Младият учител Цветомир Веков от гр. Брегово, Видинско,  
e номиниран в конкурса на МОН за иноватори в образованието
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„От реализирането на ино-
вативния метод на преподава-
не по история в СУ „Св. Кирил и 
Методий“ в Брегово са доволни и 
ученици, родители, преподавате-
ли – казва директорката Илияна 
Кръстева. – С проекта „История 
без граници. Обърнатата класна 
стая в обучението по история 
и цивилизация в прогимназиален 
етап“ училището е включено  в 
списъка на МОН за иновативно 
училището. В Проекта са включени шестима учители и 25 
ученици. Неговата продължителност е две години. Най-го-
лемият недостатък на традиционната класно-урочна сис-
тема и свързаните с нея методи на преподаване е, че тя 
изисква обучението на целия клас като група и задължава 
учителите да поставят стандартни препятствия, които 
всеки следва да преодолее за еднакво време и по еднакъв на-
чин. В такава образователна среда учениците най-често 
са поставяни в ролята на пасивни получатели на знания, 
„наливани“ от страна на преподавателя, което в повечето 
от случаите води до отегчаване и загуба на мотивацията 
у учениците за учене“, посочва проблема директорът. 

Илияна Кръстева, директор:

така, че да е достъпен за тях, да е 
интересен и разбира се, да вклю-
чим съвременните технически 
средства – таблети, телефони, 
компютри, интернет. С учениците 
създадохме дори собствен музей 
от различните информационни 
продукти. Резултатът не закъсня, 
успехът на децата значително се 
повиши.“

Когато Цветомир Веков по-

стъпва в бреговското училище 
преди 5 години, започва да пре-
подава по традиционния начин. 
Но вижда, че това не дава никакъв 
ефект. Открива, че вече има на-
трупан опит в страната и в чуж-
бина по новия метод, и решава да 
го адаптира към преподаването на 
децата. Това изисква желание и 
доста време. Учителят е доволен 
и щастлив, ако учениците му за-
дават въпроси по темата. Убеден 
е, че ако не работи за децата, няма 
смисъл да бъде учител. С новия 
метод на преподаване се увели-
чава броят на учениците, които 
проявяват интерес към предмета, 
категоричен е той. 

Навремето младият учител има 
огромно желание да се занимава 
със спортна журналистика. Но 
малко не му достига да го при-
емат в СУ „Климент Охридски“. 
Затова на следващата учебна 
година кандидатства отново и е 
приет история. От началото има 
идея да се прехвърли журналис-
тика, но историята му харесва и 
се  превръща не само в негова 
любов, но и в професия. След 
като завършва магистратура, 
става учител в прогимназиалния 
етап в средно училище в малкото 
градче Грамада, Видинско. От 
три години е преподавател в СУ 
„Кирил и Методий“ в граничното 
градче Брегово. Учи децата от  
V до XII клас, като за втора го-
дина прилага иновативния метод 
„обърната класна стая“.

Цветомир не говори много и е 
технократ. Учителската профе-
сия му харесва, защото вижда, 
че може да предизвика интереса 
на децата, да ги научи да от-
криват за себе си неподозирани 
неща от науката. Привлича го 
и възможността да ги насърча-
ва да развиват своите таланти.  
С малките се работи по-лесно, 
обобщава Цветомир. Всеки ден, 
всеки учебен час се опитва да 
мотивира учениците да работят, 
да се образоват. Все по-често се 
сблъсква с феномена на сами деца 
без надзор, чиито родители рабо-
тят в чужбина и те са отглеждани 
от роднини.  

„Има деца, незаинтересовани 
да посещават училище, но и 
такива, които са по-будни, и се 
опитвам да ги провокирам с раз-
лични новости, да ги мотивирам, 
за да сме си взаимно полезни 
– споделя младият учител. –  
В края на деня съм искрено удо-
влетворен,  ако, честно казано, 
поне едно дете поне веднъж ме 
е попитало  нещо,  свързано с 
преподавания от мен предмет. 
За изминалото време, през което 
прилагам метода на „обърната  
класна стая“, съм напълно кате-
горичен, че 

начинът, по който са  
ми преподавали на 

мен, днес е напълно 
неприложим.

Ако искам да вляза под кожата 
на учениците, да променя ми-
сленето и отношението им към 
историята и да ги накарам да 
учат, то трябва да е нещо ново, 
различно, свързано с интернет, да 
има повече визуализация и т.н.“

Цветомир Веков проучва какъв 
опит има в това отношение, и на 
помощ му идва интернет, за което 
се изисква владеене на чужд език 
и търпение да търси, за да намери, 
това, което го интересува. Този 
метод се прилага основно в ан-
глосаксонските страни.  Отделни 
учители и училища го прилагат  
и  у нас. 

„Но начинът, по който съм 
организирал преподаването, си 
е лично мой и има специфични 
моменти – разказва Веков. – Това 
ме кара да мисля, че съм новатор. 
Отначало децата в час ме гледаха 
с много скептицизъм, бяха при-
теснени. И то основно от това, 
че моята роля като учител рязко 
се промени пред тях. Те бяха 
свикнали, че учителят влиза в час, 
разказва им нещо, а 20 ученици 
седят в класната стая, мълчат 
или се занимават с нещо, и само 
две-три деца взимат участие по 
време на урока.“

Днес вече не е така. В часовете 
по история на младия учител 
децата правят всичко, задачите 
се обсъждат заедно, работи се 
непрекъснато в интернет, орга-
низират се състезания. Децата 
бързо се приобщават към новия 
метод на преподаване. По-труд-
но е с родителите, но не след 
дълго и те се „запалват“ по него. 

Методът е комплексен, изисква 
и много допълнителна работа 
извън часовете, както и връзка 
с другите предмети – информа-
ционни технологии, български 
език и литература, география, 
технология и предприемачество. 
За всеки час подготовката е дълга, 
трябва да се подберат подходящи 
материали по темата. После тя се 
регистрира в онлайн платформата 
Google Classroom. Учениците 
сами търсят и намират урока, 
към който има прикрепен тест със 
затворени и отворени въпроси, на 
които отговарят. Накрая   препода-
вателят проверява как са разбрали 
урока – има и специален софтуер, 
който анализира отговорите им и 
ги точкува. 

„Най-големи трудности децата 
срещат в това да разберат точно 
определена епоха, да си предста-
вят как са живели хората в мина-
лото, кое ги различава от днеш-
ния ден – подчертава Цветомир 
Веков. – Тогава на помощ идва 
възстановката и учениците се 
превъплъщават в хората, живели 
в определено историческо време. 
Затова организирахме уроците за 
средновековното общество в За-
падна Европа – направихме видеа 
по историческия материал и 

учениците направиха 
свое ток шоу.

Така разбраха урока, имаше 
състезание и забавна част.“

Същността на иновативния 
метод е, че се трансформира 
един вид информация – тексто-
ва, но трудно разбираема, в друг 
вид – визуализирана. И след това 
учениците създават свой продукт 
по темата. По много уроци в 
часовете те са правили комикси 
или сценарии, например за кри-
минален сериал, свързан с тема 
от урока по история. Тогава има 
надпревара, конкуренция – кой 
ще се справи по-добре, разказва 
Цветомир. 

Част от иновативния метод е 
и провеждането на уроци извън 
училище, в различни музеи в ре-
гиона и извън него. На специална 
онлайн платформа преподаватели 
от страната споделят идеи и обме-
нят опит, което е от голяма полза, 
подчертава младият учител.

Цветомир Веков си задава въп-
роса какво е научил от работата 
си по т.нар. метод на „обърната 
класна стая“. Отговорът е кате-
горичен: „Когато не можеш да 
победиш някого, стани му при-
ятел“. Така му хрумва, че щом 
учениците не искат стария метод 
на преподаване и не го приемат, то 
е най-добре да им стане приятел 
и да ги приобщи към една идея. 
Категоричен е, че ще продължи да 
развива метода. Иначе за себе си 
споделя, че предпочита книгите 
пред таблетите. Книгите развиват 
различни качества – въображение, 
логично мислене и т.н. Но при 
децата днес е по-различно, те 
получават всичко с един клик на 
клавиатурата, с известна тревога 
казва учителят.

* От лат. - 
словото на учителя
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Зина СОКОЛОВА

Професионална-
та гимназия по 
дървообработ-
ване и строи-
т е л с т во  „ Ц а р 
Иван Асен II“ 

в Хасково отскоро е иновативно 
училище. Иновацията е свързана 
с въвеждането на нов учебен 
предмет в специалността „Пар-
ково строителство и озеленява-
не“ – топиари. Това е геомет-
рично декоративно оформяне на 
дървета и храсти чрез резитби 
и изработване на растителни 
скулптури. Учениците, които 
изучават новия предмет, са още 
в IX клас. Те вече правят зелени 
украси, като преди това изработ-
ват макети на фигурите. А дворът 
на гимназията от  64 дка площ 
щедро им предоставя място за 
творчески изяви.

„Втора година имаме този 
предмет – уточнява  директорка-
та Маргарита Топалова. –  Сама-
та топиарна форма изисква много 
време, създава се специална 
конструкция, около която зеле-
нината расте и се оформя. Участ-
вахме по национална  програма 
„Иновации в действие“ и бяхме 
домакин на среща със сродни 
училища. При нас дойдоха коле-
ги и ученици от Професионал-
ната гимназия „Златица“ – гр. 
Златица, и от Професионалната 
гимназия по техника и строи-
телство „Арх. Йордан Миланов“ 
– Перник. Наши колеги и група 
ученици размениха работна сре-
ща в Златица. Крайният продукт 
от съвместната работа на трите 
професионални гимназии е кра-
тък видео филм за посещенията, 
откритите уроци и споделения 
опит по отношение на стимули-

В началото на март 2020 г. Професионалната гимна-
зия по дървообработване и строителство „Цар Иван 
Асен II“ ще е домакин на регионалното състезание 

„Най-млад строител“. Целта на ежегодно провежданата 
надпревара е да осигури възможност на учениците от про-
фесионалните гимназии да демонстрират теоретичната 
подготовка, практическите умения и компетентностите 
за изпълнение на строителни дейности, придобити при 
обучението по професиите от направление „Строител-
ство“. Те могат освен това да изявят формираните в про-
цеса на обучението професионално-личностни качества – 
комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в 
екип и др. В регионалния кръг участват ученици, класирани 
на първите места от училищния кръг по съответните със-
тезателни дисциплини. Състезанието дава възможност 
на професионалните гимназии да организират атрактивна 
извънкласна дейност, насочена към изграждане на интере-
са на учениците към професията, насърчава развитието 
на творческите им способности, мотивира участието в 
междуучилищно сътрудничество и съревнование. Така се 
осигуряват условия за проверка и външна оценка на пости-
женията на учениците при извършване на специфичните 
строителни дейности.

Скулптури в зелено

ране на креативното мислене и 
постиженията на учениците чрез 
иновации.“

ПГДС „Цар Иван Асен II“ е 
основана през 1968 г. и за почти 
55-годишната си история кате-
горично се налага като една от 
водещите в областта. В нея се 
обучават 605 ученици в дневна 
форма. „Обхващаме много об-
ласти, като всички професии са 
и с разширено изучаване на ан-
глийски език – казва Маргарита 

Професионалната гимназия по дървообработване  
и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково  
е с много добра база и силен екип

Маргарита Топалова,  
директор

Топалова. – Тук кандидат-гим-
назистите влизат с много висок 
бал и за някои от тях в момента 
дуалната форма не е атрактивна, 
тъй като тя е за II степен на про-
фесионална квалификация, а при 
нас те получават III.“ Предлага се 
обучение и за възрастни, както 
и задочен курс по горско и лов-
но стопанство след завършено 
средно образование. Училището 
извършва и обучение за придо-
биване на правоспособност за 
работа със земеделска и горска 
техника, кат. „Тнс – MTX“. Гим-
назията е член на Браншовата ка-
мара на дървопреработвателните 
и мебелните фирми в страната.

Дуалното обучение, за кое-
то толкова много се говори, е 
привлекателно, но все още не е 
въведено в гимназията, защото 
няма заявки от работодатели, 
споделя директорката. С про-
мените, които бяха направени в 
нормативната уредба, касаеща 
дуалната форма на обучение, 
ще се облекчат условията към 
работодатели и директори за 
въвеждането на обучение чрез 
работа.

Специалностите и професии-
те, по които се обучават учени-
ците в ПГДС „Цар Иван Асен II“, 
са от различни направления  и 
всички са с придобиване на III 
степен на професионална ква-
лификация. Това са: строителен 
техник от направление „Строи-
телство и архитектура, парково 
строителство и озеленяване“; 
специалист по мебелно произ-
водство; програмист за специал-
ност „Системно програмиране“; 
техник-лесовъд в горско и ловно 
стопанство; брокери в специ-
алност „Недвижими имоти“.  
Училището разполага с много 
добра база – два учебни корпуса 
с обособени етажи за отделните 
специалности и оборудвани с 
необходимите нагледни средства 
класни стаи. През изминалата 
учебна година по ОП „Региони 
в растеж“ изцяло е обновена 
сградата, където се помещават 

работилниците на специалност 
„Мебелно производство“ с на-
личното машинно оборудване и 
всичко необходимо за провеж-
дане на часовете по практика. 
Чиновете в много от класните 
стаи например са произведени 
в училищната работилница. 
Сериозен проблем е намирането 
на преподаватели по профе-
сионална подготовка, въпреки 
че през последните две години 
екипът е попълнен с млади спе-
циалисти, някои от които бивши 
възпитаници на гимназията. 

„През последните години 
трудовите възнаграждения на 
учителите нараснаха, с което се 
надявам учителската професия 
да стане по-желана и да привле-
чем още млади колеги. Убедена 
съм, че 

да си учител, 
е призвание 
независимо  

от заплащането, 
високите изисквания 

и очаквания, 

нещо, на което се посвещаваш 
изцяло – подчертава Маргарита 
Топалова. – Моят трудов стаж в 
системата е 28 години. Препо-
давам география, но имам и ма-
гистратура по право. Правото не 
успях да го упражня, защото  така 
и не намерих сили да се разделя 
с училището. Но пък ми помага 
много в административната 
работа. Виждала съм колеги да 
постъпват в училище с някакви 
предубеждения и с нагласата, че 
ще поработят една-две години, 
а остават за цял живот! Има 
и такива, които постъпват на 
работа с големи амбиции, но си 
тръгват бързо, неудовлетворени 
и разочаровани. Хубавото е, че 
усещаме промяна в отношението 
към нас от страна на общество-
то. Имаше години, когато се 
смяташе, че в професионалните 
гимназии постъпват най-слабите 
ученици, че не се води качествен 
учебен процес, училищата и 

материалната база в тях не бяха 
привлекателни. Но средствата, 
които отпуска държавата, и рабо-
тата по проекти и оперативните 
програми преобърнаха нещата в 
наша полза. Вече се чувстваме 
подкрепени.“

Един от проблемите в про-
фесионалното образование е 
липсата на съвременни учебници 
и помагала. Освен това в спе-
циалност като програмирането, 
докато се напише и издаде един 
учебник, той вече е остарял. 
Затова в Професионалната гим-
назия по дървообработване и 
строителство „Цар Иван Асен II“ 
е създаден учебен ресурс с разра-
ботени електронни учебни уроци  
за специалността „Системно 
програмиране“. Гимназията 
участва и в проекта на МОН 
„Образование за утрешния ден“. 

Емоционално и с нескрита гор-
дост Маргарита Топалова говори 
за успехите на учениците. 

Гимназията  
редовно участва  
в състезанията  

за стилни мебели  
и дизайн,

като миналата година се класира 
на второ място. Отборът на учи-
лището е национален първенец в 
състезанието „Горски многобой“ 
– 2019 г. 

Въпреки професионалната си 
насоченост учениците бележат 
много спортни постижения – 
отборите по бадминтон, хандбал, 
волейбол, футбол, тенис на маса, 
шахмат са стигали до нацио-
нални първенства. Не липсват 
и таланти, които участват в кон-
курси за есета и се представят 
достойно. Зад всички учениче-
ски успехи стои усърдният труд 
на учителите и директорката 
вярва, че с общи усилия ще на-
правят училището привлекателна 
територия, където учениците 
и преподавателите да показват 
най-доброто от себе си и да са 
удовлетворени от постигнатото.

От две години в гимназията се изучава нов учебен предмет в специалността „Парково строителство и озеленяване“ – топиари  
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“
В този брой „Маршрути 

„Аз-буки“ отвежда в Професио-
налната гимназия по дървооб-
работване и строителство 
„Цар Иван Асен II“ в Хасково. 
Училището дава много въз-
можности на своите възпи-
таници за творчесака изява и 
професионална реализация.

Хасково
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Татяна ДИКОВА

Министерството 
на образова-
нието и нау-
ката предлага 
за обсъждане 
проекти на 21 

национални програми в системата 
на предучилищното и училищ-
ното образование за тази година. 
Четири от тях са нови. Свързани 
са с промяна в методите на обу-
чение и на образователната среда, 
подкрепа на иновациите и взаимо-
действие с родителите. 

„Финансовият ресурс на на-
ционалните програми е много 
малък процент. Но те са важен 
инструмент, който ни позволява 
в по-голяма степен да насочим 
средства към определени полити-
ки и дейности. Гъвкав финансов 
инструмент, с който провокираме 
училищата да извършат опреде-
лени дейности, които не биха се 
случили в рамките на делегира-
ните бюджети. 

От друга страна, програмите 
дават представа какви полити-
ки насърчаваме и към какво се 
стремим. С тях се опитваме да 
накараме образователните инсти-
туции да бъдат по-активни, отво-
рени, партниращи си“, коментира 
министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев. Той 
припомни, че по-отворените и 
партниращи си институции, ра-
ботещи в мрежи, имат и по-добри 
резултати. С този допълнителен 
финансов инструмент, каквито 
са националните програми, учи-
лищата се насочват към важните 
политики, които МОН прилага, и 

получават допълнителен ресурс, 
за да се развиват. 

Четири са изцяло 
новите програми.

Такава е „Участвай и про-
меняй – родителят, активен 
партньор в училищния живот“ 
с бюджет 600 000 лв. С нея ще се 
финансират училищни проекти, 
свързани с дейности за привлича-
не на родителите към училищния 
живот, дейности по превенция на 
отпадането, свързани с успехите 
на децата. 

Най-голяма и с най-голям фи-
нансов ресурс е новата програма 
„Изграждане на училищна 
STEM среда“. Бюджетът ѝ е  
20 000 000 лв. Ще се финансира 
изграждането на т.нар. STEM 
центрове, както и малки проекти 
за стая – лаборатория със съответ-
ното пространство към нея. Сис-
темата вече има опит за създаване 
на такива центрове с подкрепата 
на различни донорски програми. 
„Целта ни е да направим модел на 
съвременни кабинети в училища-
та, който да заложим и в бъдеще, 
през новия оперативен период да 
продължи изграждането на такива 
кабинети.“ 

STEM центровете ще са мястото 
за развитие на таланта на млади-
те изследователи. Чрез тях ще 
се поощрява изследователският 
метод на преподаване, както и 
интеграцията на познания от 
различни научни области. Разра-
ботени са проекти на бъдещите 
центрове, стъпили на добрите 
практики на вече реализирани 

„Националната програма 
„Обучение за IT кариера“ навли-
за в третата си година. Бю-
джетът за учебната 2020/2021 
година е 770 000 лв. А в края на 
тази учебна година ще се ди-
пломира и първият випуск. 

Младите хора ще положат и 
държавен изпит за придобива-
не на професионална квалифи-
кация.

Таня Михайлова, зам.-министър  
на образованието и науката:

След красивите сгради идва ред  
на модерните кабинети
21 национални програми ще подкрепят образованието през тази година

В близките години едва ли ще 
успеем да преустроим съществува-
щите училища, да модернизираме 
всички класни стаи, кабинети, ко-
ридори. Последните години от 4000 
училища и детски градини почти 
всички са били обект на инвестиции, 
като в по-голямата им част говорим 
за енергийноефективно саниране, 
нови покривни конструкции. И днес, 
по-голяма част от сградите на об-
разователните институции са ре-
монтирани отвън.

В този програмен период се получи неравнопоставеност, и 
то не толкова между малките и големите училища, колкото 
между малките и големите общини. За последните два програм-
ни периода близо 1100 образователни институции са обект на 
цялостни ремонтни дейности (миналия период по ОП „Регионал-
но развитие“, а в този по ОП „Региони в растеж“ – б.а.). Отделно 
имаме няколкостотин образователни институции, които бяха 
обект на интервенции по Програмата за развитие на селските 
райони. МОН финансира, държавният бюджет също финансира. 
Бяха изградени изцяло нови образователни сгради.

Убеден съм, че следващите години ще има много повече 
средства за материално техническа база и най-вече за подоб-
ряване на образователната среда вътре в училищата. Това ще 
провокира интереса за учене“.

Красимир Вълчев,  
министър на образованието и науката:

такива. Центровете са разнообраз-
ни – за креативни технологии, за 
дигитални създатели, за природни 
науки, изследвания и иновации. 
Малките проекти са за създаване 
на стаи и кътове тип работилници, 
изследователски лаборатории и 
класни стаи за дигитални създа-
тели. „Най-голямото ни предиз-
викателство днес е да мотивираме 
учениците да са насочат към 
математиката, природните науки, 
техниката, и с тази програма да 
направим крачка в тази посока“, 
коментира министър Вълчев.

Нова е и програмата, насочена 
към центровете за подкрепа на 
личностното развитие. „Предос-
тавяне на съвременни условия 
за работа на децата и учениците 
в центрове за подкрепа за лич-
ностно развитие“ е с бюджет  
2 400 000 лв. „Години наред тези 
центрове не бяха финансирани 
от държавата. Това е възстано-
вено през 2015 г. И макар че са 
извънучилищни звена, ЗПУО им 
вмени редица отговорни дейнос-
ти, в това число и кариерното 
ориентиране на учениците. Затова 
част от средствата от Програмата 
ще бъдат насочени към дейности, 
свързани с кариерното ориентира-
не“, пояснява Красимир Вълчев. 
Той припомня, че има кариерни 
консултанти във всички области 
на страната, които се финансират 
от миналата година. Но това не е 
достатъчно. Необходимо е в тази 
мисия да се включат и учители, 
директори, педагогически спе-
циалисти. Но преди това те ще 
бъдат обучени. По Програмата 
за центровете за подкрепа на 
личностното развитие ще бъде 
обновено и оборудването в чети-
рите обсерватории планетариуми. 
Предвидени са и средства за 
оборудване на кабинети за зани-
мания, стимулиращи личностното 
развитие на децата и учениците в 
направленията науки, технологии, 
изкуства, спорт. „Много ни се иска 
центровете за личностно развитие 
да се превърнат и в свързващи зве-
на между училищата. Наблюдава 
се, че училищата работят в посока 
развитието на интересите на де-
цата, но в твърде малко случаи го 
правят заедно. 

Междуучилищните 
дейности 

разширяват 
кръгозора  

на децата“, 

коментира министър Вълчев. Той 
припомня, че още миналата годи-
на общините получиха специално 
за тази цел средства, но парите не 
са оползотворени, а дейнос тите  
не са осъществени в достатъчна 
степен. Затова т.г. се възлага на 
центровете да провокират съв-
местни дейности и изяви с цел 
разширяване на образователна 
среда на учениците.

Нова е и програмата (минала-
та година само модул) „Разра-
ботване на учебни помагала и 
на методически ръководства, 
оценяване и одобряване на 
проекти на учебни помагала за 

подпомагане на обучението, ор-
ганизирано в чужбина, на про-
екти на учебници и на проекти 
на учебни комплекти“. Това са 
учебни помагала и учебници за 
гимназиален етап. Досега не са 
издавани, защото са нерентабилни 
за частните издатели поради мал-
кия си тираж. Ще се финансират 
екипи извън издателствата, които 
ще разработват учебници, учебни 
помагала, включително и елек-
тронни ресурси. 

Министър Вълчев припомня, 
че с финансиране от ОП „Наука и 
образование за интелигентен рас-
теж“ се планира разработването 
на електронни ресурси по всички 
учебни предмети и дисциплини. 
Такива и сега не липсват, но в 
голямата си част се използват 
срещу заплащане. „Целта ни е да 
разработим отворени образова-
телни ресурси“, каза министърът. 
Бюджетът на тази национална 
програма е 2 345 000 лв.

Продължава подкрепата и за 
външното оценяване с инструмен-
тите на националните програми 
– „Система за национално стан-
дартизирано външно оценяване“. 
Нещата се разширяват, като се 
добавя и предвиденото такова в X 
клас. Оценяването ще се извършва 
в електронна среда. Бюджетът на 
Програмата е 7 млн.лв. 

„Роден език и култура зад гра-
ница“ е съществуваща програма, 
с която годишно се финансират 
проектите на 80 до 100 недел-
ни училища и образователни 
центрове на българите зад гра-
ница. Тази година акцентите са 
взаимодействието и партньор-
ството с българските държавни 
и общински училища, както и с 

училища от Северна Македония 
и дейности по квалификацията 
на учители. „Всяка година над-
граждаме дейностите, насочени 
към БНУ“, коментира министър 
Вълчев. Програмата не е с голям 
финансов ресурс. Но всяка година 
българската държава институцио-
нално финансира българските 
неделни училища, предоставяйки 
им над 12 млн. лв. Това са над 300 
училища с над 30 000 ученици и 
броят им се увеличава. Мрежата 
се разраства и вече се използва за 
популяризиране на българското 
висше образование и облекчаване 
на кандидатстването в нашите 
университети.

Повече са парите за „Учениче-
ски олимпиади и състезания“. Те 
са в областите на науката, изкус-
твата и спорта и развиват ключо-
ви компетентности и умения за 
живот, изключително необходими 
на младите хора в съвременното 
общество. Организирането и 
провеждането на състезания по 
професионални направления са 
едни от начините за популяризи-
ране възможностите на системата 
за професионално образование и 
обучение, за избор и усвояване на 
професии според желанията и ин-
тересите на младите хора и за ут-
върждаване на привлекателността 
и значимостта на професиите. 
Общият бюджет на Програмата е 
3 900 000 лв. с два модула – „На-
ционални и международни учени-
чески олимпиади и публичност“ 
и „Осигуряване на обучението на 
талантливи ученици за участие в 
ученически олимпиади“.

Много са дейностите по про-
грамата „Осигуряване на съвре-
менна образователна среда“. Тя 

е естествено продължение на 
реализираните от 2007 г. насам 
национални програми с различни 
модули, насочени към обогатяване 
и оптимизиране дейностите в сис-
темата на училищното образова-
ние. Бюджетът е 6 830 000 лв. Тази 
година тя има и два нови модула 
– „Библиотеките като образова-
телна среда“ (300 000 лв.), като 
е запланувано да се финансират 
поне 50 училищни библиотеки и 
провеждане на инициативи в тях, 
създаване на кътове за четене. 
„Целта е не само да ги оборудва-
ме, но те да организират дейности, 
които да провокират интереса към 
четенето“, коментира министърът. 
И добави: „Проблеми има, и то не 
толкова с четивната, колкото са 
комуникативната компетентност 
на младите, а тя се формира от 
четенето“. 

Другият нов модул е „Площад-
ки за обучение по безопасност 
на движението по пътищата“ с 
бюджет 800 000 лв. Проектът 
на наредба за физическата среда 
предвижда навсякъде да се създа-
дат такива площадки. За детските 
градини са предвидени 220 000 
лв., а за училищата – 580 000 лв.

С национална програма про-
дължава подкрепата за общините 
за десегрегация и предотвратя-
ване на вторичната сегрегация. 
Миналата година „Подпомагане 
на общините за реализиране на 
дейности за образователна де-
сегрегация и превенция за недо-
пускане на вторична сегрегация“ 
не предизвиква особен интерес. 
Тази година са взети мерки да 
се провокира такъв. Бюджетът е 
1 млн. лв., а изпълнението е за 
учебната 2020/2021 г.

С програма 

„Мотивирани 
учители“ 

с бюджет 3 млн. лв. и тригодишен 
период (2020 – 2022 г.) ще се работи 
за привличане на нови за системата 
учители, за осигуряване на необхо-
димите педагогически специалисти 
в училищата, в които има нужда, 
ще се финансират и допълнител-
ните обучения за преподаватели. 
„С тази програма няма да покрием 
очаквания недостиг от педагоги-
чески специалисти, но е важна, 
защото задава модел по отношение 
на обучението на преподавателите, 
по отношение на това да съчетават 
повече дисциплини“, коментира 
министър Вълчев. И припомни, че 
тази година за първи път ще има и 
програми за висшето образование. 
Една от тях ще бъде насочена към 
педагогическото висше образова-
ние, и най-вече към подготовката 
на бъдещите педагози да използват 
компетентностния подход, приоб-
щаващото образование, свързване 
на повече знания в един учебен 
предмет. „Миналата година не 
успяхме да сформираме корпус от 
добре подготвени и мотивирани 
учители, дори и срещу допълнител-
но заплащане. Сключен е договор 
само с един – припомня Красимир 
Вълчев. – Тази година залагаме на 
допълнително обучени нови учи-
тели, а не от системата, които да 
работят в училища с концентрация 
на деца от уязвими групи.“ 

С 600 000 лв. ще се финансират 
проекти за иновации в детските 
градини по програма „Успяваме 
заедно“. „Ако иновациите в учи-

лище насърчаваме с „Иновации в 
действие“, то в детските градини 
това ще правим с „Успяваме за-
едно“, коментира Вълчев. Идеята 
е да се създадат мрежи от детски 
градини, които да обменят помежду 
си не само иновации, но и да спо-
делят опит.

Програмата 
„Бизнесът преподава“ 
е продължение на „ИТ 
бизнесът преподава“. 

Бюджетът ѝ е 500 000 лв., а из-
пълнението е в рамките на учебната 
2020/2021 г. Средствата се разпре-
делят в три модула – „Семинари 
в училищата от представители на 
технологични фирми“, „Включване 
на представители на бизнеса в учеб-
ния процес в училищата“ и „Учи-
тели в предприятия“. Разширяват 
се възможностите предприятия от 
секторите на STEM професиите и 
профилите да запознават учениците 
с новости в технологичния сектор. 
Ще се провеждат кратки демон-
страционни обучения. Предвидени 
са 500 семинара, 1000 часа.

С утвърдена популярност е и 
националната програма „Информа-
ционни и комуникационни техно-
логии в системата на предучилищ-
ното и училищното образование“. 
Предвидено е и повишаване на 
капацитета на опорната мрежа с 
цел осигуряване на нарастващите 
нужди от капацитет за пренос на 
данни, а така също и внедряване на 
модерни технологии за управление 
и защита на тази мрежа. Много 
от съвременните образователни 
услуги разчитат на мултимедийно 
съдържание, сътрудничество в ре-
ално време, поточно предаване на 
глас и видео, споделяне на големи 
файлове. Тези услуги трябва да 
бъдат консумирани от 90 000 педа-
гогически специалисти и 960 000 
ученици в 4200 училища и детски 
градини. Срокът на Програмата е 
31 декември 2020 г., а бюджетът е 
12 млн. лв.

Продължават програмите 

„Заедно за всяко 
дете“ с бюджет 

300 000 лв., 

„Заедно в грижата за всеки ученик“ 
с бюджет 600 000 лв., разпределени 
в два модула – „Осигуряване на 
условия за системно проследяване 
на личните постижения на учени-
ците“ и „Осигуряване на условия 
за екипна работа на учителите от 
началния етап с детски учители и 
учители по предмети от прогимна-
зиалния етап; създаване на достъп-
на архитектурна среда и сигурност 
в училищата“ – малко над 1 млн.
лв., „Без свободен час“ – малко над 
3 млн. лв. Програмата „Квалифи-
кация“ с бюджет 1 100 000 лв. е за 
дейности, които са нови, както и за 
учителите, които са ангажирани с 
профилираната подготовка. Това е 
нов момент и тази година за първи 
път ще има профилирана подго-
товка за единадесетокласниците. 
Националната програма „Без свобо-
ден час“ е със срок на изпълнение 
до 31.12.2020 г. Общият бюджет е 
малко над 3 млн.лв., разпределени 
в три модула – „Без свободен час 
в училище“, „Без свободен час в 
детската градина“, „Мониторинг 
на ниво РУО“. Близо 2 млн.лв. е бю-
джетът на националната програма 
„Иновации в действие“. Модулите 
са три – „Мобилност за популяри-
зиране и мултиплициране на добри 
иновации между училищата“, „Фо-
руми за иновации в образованието“, 
„Създаване на условия за иновации 
в образованието“.

„140 млн.лв. за национални про-
грами могат да изглеждат много, 

но голямата част от тях, както и 
предходни години, са насочени 
за обезщетение на персонала, но 
не само при пенсиониране. Става 
дума за разходи, които не могат 
предварително да се планират 
по бюджета на училищата, защо-
то са с нерегулярен характер и 
представляват относително голям 

XI МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

„Творчество без граници“
Целта на Конкурса е децата и младите хора:

• да открият магията на дигиталната графика и живопис; 
• да нарисуват света през своите очи;
• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания; 
• да ни накарат да усетим силата на детското въображение. 
Конкурсът е включен в Националния календар на Министерство-
то на образованието и науката за извънучилищните дейности за 
учебната 2019/2020 г.

Медиен партньор – Национално издателство „Аз-буки“
Право на участие в Конкурса имат деца, ученици и младежи на 

възраст от 4 до 27 години. 
Краен срок за получаване на творбите –  

дата на последно пощенско клеймо: 16.IV.2020 г.
Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2020 г.

Пълните условия за участие в Конкурса:  
http://kshvalecompetition.weebly.com/

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат из-
ползвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и раз-
пространявани от ОНЧ „Заря – 1858“. 
Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „Заря – 1858“.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута, не 
се допускат до журиране!

Откриването на изложбата с творбите на участниците и це-
ремонията по награждаване на победителите ще се проведат на 
8 май 2020 г. от 18 ч. в Образцово народно читалище „Заря – 1858“ 
– Хасково.

Адрес за кореспонденция:
6300 Хасково, пл. „Свобода“ №11, 

Образцово народно читалище „Заря – 1858“,  
Компютърна школа „Вале“,  

XI международен конкурс за компютърна рисунка  
и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2020.

За допълнителна информация: 0887249643; kshvale@yahoo.com

размер от училищните бюджети. 
Затова се планират в национал-
ната програма „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персо-
нала“. Бюджетът ѝ е 70 млн. лв. 
Обезщетенията се увеличават 
всяка година заради това, че се 
увеличават възнагражденията“, 
поясни министър Вълчев.

Националните програми са насочени към това да разширят възможностите за развитие на всеки един ученик

Национални програми за развитие  
на образованието, 2020:

• Система за национално стандартизирано външно оценя-
ване

• Ученически олимпиади и състезания
• Осигуряване на съвременна образователна среда
• Заедно в грижата за всеки ученик
• Успяваме заедно
• Обучение за IT кариера
• Информационни и комуникационни технологии в система-

та на предучилищното и училищното образование
• Квалификация
• Заедно за всяко дете
• Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
• Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в 

училище
• Роден език и култура зад граница
• Без свободен час
• Мотивирани учители
• Бизнесът преподава
• Иновации в действие
• Подпомагане на общините за реализиране на дейности за 

образователна десегрегация и превенция за недопускане 
на вторична сегрегация

• Разработване на учебни помагала и на методически ръ-
ководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни 
помагала за подпомагане на обучението, организирано в 
чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни 
комплекти

• Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 
училищния живот

• Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и 
учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие

• Изграждане на училищна STEM среда
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АКАДЕМИЧНА МРЕЖ@

Сп о р а з у -
мение  за 
подписва-
не на ме-
морандум 
за сътруд-

ничество между Плов
дивския университет и 
Университета „Тойо“ в 
Токио е постигнато при 
официалната визита в 
България на неговия рек-
тор проф. др Макио 
Такемура. Посещението 
продължава няколкого-
дишното ползотворно 
партньорство между Фи-
лософскоисторическия 
факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и Уни-
верситета „Тойо“. През 

периода 2017 – 2018 г. 
Факултетът успешно 
осъществи съвместен 
проект на тема „Изслед-
ване на изкуството да 
живеем заедно в XXI век 
в етнически разнообраз-
ната Европа“, финанси-
ран от фондация „Тойо-
та“ (Toyota Foundation 
Research Grant Program). 

В Пловдив са прове-
дени няколко работни 
срещи с участието на 
студенти и преподавате-
ли от двата университе-
та. Сериозен обществен 
и медиен отзвук предиз-
вика съвместната терен-
на работа на японски и 
български студенти в 

пловдивските ромски 
квартали и издадената 
картинна книга по тема-
та на Проекта.

Част от посещението 
на японския гост в Бъл-
гария е публичната му 
лекция в Пловдивския 
университет – „Днешни-
те проблеми във висшето 
образование и образова-
телната философия на 
Университета „Тойо“.  
Според проф. Такемура 
Университетът „Тойо“ и 
Пловдивският универ-
ситет може да започнат 
обмен и по линия на 
литературата и изку-
ствата, предвид факта, 
че и двете държави имат 

богата култура, история 
и традиции. „Сигурен 
съм, че можем да наме-
рим общи цели, по които 
да работим. В съвмест-
ната си работа можем 
да обединяваме усилия 
в търсене на решения на 
проблемите от глобално 
естество“, допълни още 
той.

В знак на благодарност 
за ефективното сътруд-
ничество и академич-
ния обмен доц. др Надя 
Чернева – зам.ректор 
по международно съ-
трудничество, връчи на 
японския гост Почетния 
знак на ПУ „Паисий Хи-
лендарски“. 

На 5 и 6 март 2020 г. в 
Техническия универси-
тет – София, се провеж-
дат Дни на отворените 
врати. Основната цел на 
инициативата е кан-
дидат-студентите да 
посетят лабораториите 
на Университета, да 
се запознаят с възмож-
ностите за обучение и с 
добрите перспективи за 
професионално развитие. 
Поканени са ученици 
от София и страната и 
всички, които имат ин-
терес към инженерните 
науки. За тях са отворе-
ни над 50 факултетски 
лаборатории

За трета поредна го-
дина Висшето училище 
по застраховане и фи-
нанси (ВУЗФ) провежда 
Финансова академия 
за ученици от XI и XII 
клас. Участниците в нея 
се запознават с актуал-
ни теми, реални казуси 
от практиката и се сре-
щат с вдъхновяващи 
хора от финансовата 
сфера.  

Първото  обучение 
за повишаване на фи-
нансовата грамотност 
на учениците се про-
веде на 14 февруари 
и беше посветено на 
л и ч н и т е  ф и н а н с и .  
В продължение на два 
часа преподавателите от 
ВУЗФ Марио Каменов и 
ас. Юлияна Георгиева 
представиха пред мла-
дежите темите „Парите, 
банките и паричните 
потоци“, „Нашите права 
и видовете кредити“ и 
„Вземане на решения 
и как да управляваме 
личните си финанси“.

Следващото обучение 
се проведе на 21 фев-
руари. Тогава доц. др 
Даниела Илиева изнесе 
лекция на тема „Как се 
управляват проекти за 
милиони?“, а доц. др 
Радостин Вазов говори 
за бизнес моделира-
нето. 

За 28 февруари е про-
веден третият ден на 
Финансовата академия, 
когато гл. ас. др Би-
сер Райнов презентира 
темата „Ние, парите и 
дигиталният свят“, а в 
края на деня е предста-
вен интригуващ бизнес 
казус. 

Всички ученици от  
XI и XII клас участват 
във Финансовата ака-
демия безплатно след 
предварителна регис-
трация на marketing@
vuzf.bg.

Преминалите успешно 
Академията получават 
сертификат и възмож-
ности да станат студенти 
във ВУЗФ. 

Финансова академия 
за ученици

На посещение в Русен-
ския университет бяха гл. 
комисар Ивайло Йорда-
нов – главен директор на 
Главна дирекция „Изпъл-
нение на наказанията“, и 
Искра Стоянова – начал-
ник на Областна служба 
„Изпълнение на наказа-
нията“ – Велико Търново. 
По време на визитата 
ректорът чл.кор. проф. 
д.т.н. Христо Белоев и 
гл. комисар Йорданов 
подписват Споразуме-
ние за сътрудничество 
за съвместни дейности, 
включително и такива, 
свързани с обучението, 
стажовете и реализацията 
на студентите от Русен-
ския университет.  

По време на визита-
та се проведе публична 
дискусия с участието 
на преподаватели, док-
торанти и студенти от 
специалностите „Право“ 
и „Противодействие на 
престъпността и опазва-
не на обществения ред“ 
на тема „Проблеми на из-

пълнение на наказанията 
в  България“. В началото 
гл. комисар Йорданов 
обясни, че има опит в 
системата вече 20 години 
и е заемал поголямата 
част от длъжностите, 
започвайки като надзи-
рател през 2000 г. След 
това представи основ-
ните дейности на Главна 
дирекция „Изпълнение 
на наказанията“ – изпъл-
нение на наказанията 
доживотен затвор без за-
мяна, доживотен затвор, 
лишаване от свобода, 
пробация, както и мер-
ките за неотклонение 
задържане под стража и 
домашен арест (когато 
изпълнението ѝ се кон-
тролира чрез система за 
електронно наблюдение). 
Дискусията завърши с 
въпроси от присъства-
щите, свързани с битието 
на лишените от свобода, 
реинтеграцията в обще-
ството след изтърпяване 
на наказанията и други. 

Академично 
партньорство
Пловдивският университет  
в сътрудничество с японския „Тойо“

Зам.-ректорът доц. Надя Чернева връчва на японския гост Почетния знак на ПУ „Паисий Хилендарски“

ГД „Изпълнение на 
наказания“ ще помага 
на студенти от РУ
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Проф. Томов е ректор втори мандат.
За приноса си към развитието на българската 

медицина и минимално инвазивната хирургия е  
включен в годишника Who’s Who in Medicine и  
в енциклопедичната книга „Светила в 
българската медицина“. 

Номиниран е за лекар на годината и удостоен 
с грамота и почетен знак по случай Деня на 
българския лекар и за принос в областта на 
медицината.

Интервюто взе
Надя КАНТАРЕВА

Проф.  То -
мов, още 
с  в стъп
ването си 
н а  р е к -
т о р с к и я 

пост правите заявка да 
утвърдите Университета 
като център за инова-
ции, за следдипломно и 
продължаващо обучение. 
Успяхте ли? Преди месе-
ци бяхте и домакини на 
европейски конгрес по 
роботизирана хирургия...

– Няма как в съвремен
ното образование, още 
повече медицинското, да 
не заложите на иновации 
в учебния процес, в науч
ноизследователската дей
ност, и то на най-модерно, 
високотехнологично ниво. 
Разбира се, ако сте си по
ставили за цел да давате 
висококачествен краен 
продукт, който да се конку
рира на пазара в България 
и в Европа. 

Продължаваме да над
граждаме направление
то минимално инвазивна 
хирургия, както и робо
тизираната хирургия, за
почнато от екипа на проф. 
Горчев. 

Венецът на нашите уси
лия е, когато през септем
ври м.г. Медицинският 
университет на Плевен 
стана домакин на най-
високия форум в наша
та област – Европейския 
конгрес по роботизирана 
гинекологична хирургия. 
В работата на Конгреса 
участваха световно извест
ни учени далеч не само от 
Европа. На форума демон
стрирахме ниво и техноло
гични постижения с преда
ване на хирургия на живо 
от университетска болница 
в Плевен до конгресните 
зали в София. Направихме 
го в 3D формат и в реално 
време, което историята на 
Европейската асоциация 
по роботизирана гине
кологична хирургия не 
познаваше до момента, не 
беше осъществявано.

Благодарение на екип
ните усилия на колегите 
Университетът спечели 
проект по ОП „Наука и об
разование за интелигентен 
растеж“. Повече от година 

Проф. Славчо Томов, д.м.н.,  
ректор на Медицинския университет – Плевен, пред в. „Аз-буки“:

Достъпът на студентите  
до пациента е предимство
Как се създава Център за компетентност по персонализирана медицина, 
3D и телемедицина, роботизирана и минимално инванзивна хирургия

го изпълняваме. Той е за 
изграждането на Център 
за компетентност по пер
сонализирана медицина, 
3D и телемедицина, ро
ботизирана и минимално 
инванзивна хирургия. Го
воря за лаборатории, които 
подготвяме, а някои от тях 
вече са факт. Факт е лабо
раторията за виртуална ре
алност VR OR 360°, която 
позволява студентите да 
наблюдават от разстояние 
от няколко километра чрез 
очила за виртуална реал
ност на живо случващото 
се в операционната зала 
на една от университет
ските болници. Така те 
присъстват реално, без да 
пречат на операционния 
екип. Изградена е вече и 
още една  лаборатория за 
телепатология. 

До два месеца ще започ
не да функционира и нова, 
оригинална лаборатория, 
единствена в страната, 
по 3D  принтиране и би
опринтиране на тъкани.  
В по-далечно бъдеще пред
виждаме и биопринтиране 
на органи. В световната 
практика все още то не е 

постигнато, но ще стане 
факт до няколко години. 
Така че ще влезем с летящ 
старт в биопринтирането. 
Надявам се, че след 4 – 5 
години с лаборатория по 
биопринтиране ще започ-
нем и ние принтиране на 
органи. Това е една от 
целите, която сме си по
ставили.

Практически готова е 
и лабораторията, за която 
са закупени ген-секвена
тори. Единият е уникален 
за България, защото поз
волява секвенирането на 
целия човешки геном. Така 
правим сериозна крачка 
в областта на генетиката, 
наследствените заболява
ния и на онкологичната 
патология.

– Може ли да говорим 
за Университета като 
космополитен център – с 
мобилност на студенти и 

преподаватели, участие 
в международни екипи, в 
съвместни изследовател-
ски проекти...?

– Работим изключително 
интензивно по европрогра
мата „Еразъм+“. Отделно 
имаме сключени договори 
за двустранни отношения с 
над 40 университета. Осъ
ществяваме мобилности на 
студенти и в двете посоки. 
А с Асоциацията на сту
дентите медици в България 
– клон Плевен, ежегодно 
реализираме входящи мо
билности за чуждестранни 
студенти за практическо 
обучение.

Осъществяваме и мо
билности за преподавате
ли. Само за година те са 
30, като по-голямата част 
са за обучение на самите 
преподаватели.  

Като асоцииран парт
ньор, сме в тесни взаимо

отношения с Американска
та асоциация по лапароен
доскопска хирургия. През 
2019 г. 10 преподаватели 
от Асоциацията прове
доха при нас специален 
курс за студенти и млади 
лекари. През септември 
отново очакваме тези 10 
американски топ хирурзи, 
гинеколози и уролози. Да 
стане курсът ежегоден, е 
идея на американските ни 
партньори и това вече е 
оценка за нас. 

– Част ли е Универси-
тетът от европейски и 
други академични мре-
жи?

– На национално ниво 
участваме в една от ака
демичните мрежи – На
ционалната академична 
мрежа, изградена от БАН. 
В Плевенския медицин
ски университет е един от 
регионалните академични 
центрове на БАН. С уни
верситетската болница във 
Флорида, САЩ – Florida 
Hospital, имаме своеоб
разни договорни отноше
ния, които са свързани с 
Центъра за компетентност, 
за който говорих. Така 
изграждаме и една извън

европейска академична 
мрежа.

Работим, за да станем 
и част от европейска ака
демична мрежа. Това ще 
е по-бавен процес. Ако 
трябва да бъда откровен, 
ще кажа, че практиката 
показва, че по-лесно съз
даваме презокеански ака
демични контакти. По една 
или друга причина Европа 
като че ли показва повече 
консерватизъм. Западна 
Европа гледа на Източна с 
известни резерви. От наша 
страна ще трябват повече 
усилия, за да спечелим 
доверие.

– Самият Вие имате 
пет специализации по 
роботизирана, лапаро-
скопска и гинекологична 
хирургия зад граница. 
Достъпни ли са за студен-
тите Ви научните пости-
жения на съвремието? 

– Смело казвам „Да“ 
и ще обясня защо. Стре
мим се да въвеждаме нови 

технологии за обучение. 
Следим и тенденциите във 
всяка област на медицина
та. Даваме си сметка, че 
когато студентите завър
шат, те трябва да са под
готвени за работа с новите 
методи за диагностика и за 
лечение на пациентите си.  
А за да са готови, Универ
ситетът трябва да ги е въ
вел като практика и теория 
за обучение.

Преди няколко години 
въведохме нова свободно 
избираема дисциплина 
–  минимално инвазивна 
хирургия. От студентска
та скамейка ги обучаваме 
да работят лапароскопии, 
хистероскопии, да работят 
и с роботизираната систе
ма. Ще отворя скоба, за да 
кажа, че първата роботизи
рана система, която е заку
пена 2008 г. и бе в една от 
университетските болници 
в Плевен, фирмата вече не 
я поддържа, но системата 
функционира. Премес
тихме я в Телекомуника
ционния ендоскопски цен
тър, където се използва за 
обучение. На Запад това е 
практика, защото достъпът 
до пациента е твърде лими
тиран. В България едно от 
предимствата на системата 
на здравеопазване и на 
медицинското образование 
е, че студентите могат да 
контактуват с пациентите 
много повече, отколкото в 
западните страни.  

– Въпреки това въ-
веждате обучението със 
симулатори?

– Да, разширяваме цяла 
зала със симулатори за ми
нимално инвазивна хирур
гия. За нашите студенти 
ще закупим и високотех
нологични симулатори за 
оборудване и на център 
по ресусцитация. Това е 
раздел от медицината за 
оказване на първа помощ 
на пациент с риск за спи
ране на сърдечната или 
дихателната дейност.

– Ще акредитирате ли 
нови магистърски про-
грами?

– Въпросът ме прово
кира. Институционалната 
гледна точка за развитие на 
висшето училище предпо
лага то да открива нови и 
нови програми и те, магис
търски или бакалавърски, 
да отговарят на търсенето. 
Но не търсенето към мо
мента, а с предвиждане 
след 5 – 10 години. Разбира 
се, това е много трудно, 
защото технологичните 
процеси са изключително 
динамични. 

На стр. 20

 Ще влезем с летящ старт  
в биопринтирането.  
В световната практика то ще 
стане факт до няколко години. 
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От стр. 19 
Навлизат нови роботизи-

рани системи не само в хи-
рургията, а въобще в живота. 
Изкуственият интелект създа-
ва предпоставки да изчезнат 
много професии, дори специ-
алности в медицината. Трябва 
да прогнозираме какво и как 
да развиваме. Университетът 
например още не е развил 
дентална и ветеринарна ме-
дицина. 

Но извън институционал-
ната гледна точка, системата 
на висшето образование е 
стигнала границата си на 
екстензивно развитие. С пос
ледните изменения на Закона 
за висше образование се на-
правиха стъпки за спиране 
на екстензивното разрастване 
на системата и се предви-
диха мерки за стимулиране 
на качественото развитие на 
академичното образование. 
Така че към момента няма да 
откриваме споменатите ма-
гистърски програми. Но като 
перспектива ще го направим.

– Младите медици вече 
не плащат големи суми за 

специализация, станаха ли 
повече специализантите?

– За съжаление, не са. Да, 
вече държавата поема издръж-
ката на специализантите, кои-
то са държавна поръчка. Това 
до голяма степен мотивира 
хората, но ще трябва време. 
Има специалности, към кои-
то интересът традиционно е 
висок, но и други, към които 
е нисък – например патолого-
анатомията. А тя е ключова за 
развитието на всяка здравна 
система.

– Медицинският на Пле-
вен е първият университет 
с пълен курс англоезично 
обучение. Какъв е делът на 
чуждестранните студенти?

– Такъв курс започнахме 
още през 1997 г. Днес обуча-
ваме близо 1100 чуждестранни 
студенти по магистърската 
програма „Медицина“. Те са 
от над 45 държави. Броят им е 
повече от студентите от Бълга-
рия специално в тази програма. 
През април ще дипломираме 
найголемия ни випуск до 
момента с чуждестранни сту-
денти – над 90 души. 

Достъпът  
на студенти...

Антоанета НАЙДЕНОВА
Наш специален пратеник

София – Белфаст 

Участниците в кон-
ференцията в Бел-
фаст бяха запознати 
с новите моменти, 
които ще се отразят 
върху работата на 

българските школа по света във 
връзка с предстоящите промени в 
Националната програма „Роден език 
и култура зад граница“ и ПМС № 90 
за българските неделни училища в 
чужбина. 130 училища се подпома-
гат финансово по програмата „Роден 
език и култура зад граница“, а по 
ПМС №90 – 224 през настоящата 
учебна 2019/2020 г. 

„Предвидили сме увеличение 
на средствата по Националната 
програма „Роден език и култура зад 
граница“ от 1,608 млн. лв. на 2,308 
млн. лв.“, каза пред участниците в 
онлайн конферентна връзка Наталия 
Михалевска – директор на дирекция 
„Образование на българите зад гра-
ница и училищна мрежа“ в МОН. 
Програмата вече включва три мо-
дула: „Подпомагане на обучението 
по български език и литература, 
по история и по география на Бъл-
гария“, „Обучение на учители от 
българските неделни училища в 
чужбина“ и „Партньорства“. Тя е 
публикувана за обществено обсъж-

Конференция на бъл-
гарските училища в чуж-
бина за обмяна на добри 
практики в преподаване-
то на български език като 
чужд се проведе от 27 
февруари до 1 март 2020 
г. в Белфаст. Форумът се 
осъществи от асоциация 
„Българска култура и об-
разование“, Северна Ир-
ландия и Валентина Сте-
фанова – ръководител на 
Първо българско училище 
„Иван Вазов“ в Арма. Съ-
организатори са МОН, 
асоциация „Инженери за 
Ирландия Северен реги-
он“, ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ и Асоциацията на 
българските училища в 
чужбина. 

Наши и чужди педагози 
обменят опит в Белфаст
Експерти от МОН запознават училищата ни в чужбина 
с предстоящите промени в ПМС № 90 и Националната 
програма „Роден език и култура зад граница“

дане на сайта на МОН.
„Новостите по тази програма 

предвиждат финансирането за наем 
на помещения, необходими за про-
веждане на обучението по бъл-
гарски език, история и география 
на България до 1500 лв.“, обясни 
Михалевска. Тя уточни, че по нея 
не се допуска финансиране на шко-
ла, които са включени в Списъка 
на българските неделни училища 
в чужбина по ПМС № 90. Може 
да бъде отказано финансиране по 
Програмата и ако се кандидатства 
с проект в населено място, където 

вече има друго българско неделно 
училище, финансирано от МОН.

По втория модул – „Обучение на 
учители от българските неделни 
училища в чужбина“, от Национал-
ната програма „Роден език и култура 
зад граница“ МОН ще сключи 
договори за сътрудничество със СУ 
„Климент Охридски“ и ПУ „Паис-
ий Хилендарски“ и ще информира 
българските неделни училища в 
чужбина за темите на обученията и 
планирания период на провеждане, 
за да могат да подадат заявления до 
съответното държавно висше учили-
ще за включване на педагогически 
специалисти в конкретно обучение. 

Що се отнася до третия модул – 
„Партньорства“, по него ще бъдат 
финансирани обмен на училищни 
практики и мобилност на ученици от 
български неделни училища на те-
риторията на балканските държави 
Албания, Гърция, Румъния, Сърбия, 
Турция, Хърватска и Северна Маке-
дония. Те ще могат да организират 
съвместни мероприятия, както и по-
сещения на исторически, културни 
и/или природни забележителности в 
България, включително да гостуват 
на наши училища в тези области. 

„До 31 януари 2020 г. в МОН 
са кандидатствали още 43 нови 
училища за вписване в Списъка на 
българските неделни училища в 
чужбина, които се финансират по 
ПМС №90. От тях сме одобрили 
12, тъй като част от тях са финан-
сирани от „Роден език и култура 
зад граница“, каза Михалевска. Тя 
добави, че скоро промените в ПМС 
също ще бъдат качени на сайта на 
МОН. Част от тях са свързани с 
това при какви случаи министърът 
на образованието и науката може да 
прави предложения за заличаването 
на съществуващи училища, както и 
с това, че могат да се откриват фи-
лиали в други населени места само 
при наличието на поне 10 ученици 
там, и то ако няма друго действащо 
школо в този регион.   

Своя опит в преподаването на 
българска история на децата от  

V до VII клас в чужбина по интере-
сен начин, който да ги накара да се 
гордеят, че са българи и да мислят 
критично, сподели пред своите ко-
леги др Валентина Александрова 
от БУ „Иван Станчов“ – Лондон. Тя 
самата е участвала в създаването на 
помагало по „История и цивилиза-
ции“, което е адаптирано за нивото 
на владеене на езика на малките 
ни сънародници в чужбина. Яна 
Тодорова, която преподава история 
дистанционно към БУ „Кирил и Ме-
тодий“ в Париж, каза, че вече ползва 
помагалото, издадено през 2019 г., 
и е много доволна. Тя предложи 
към него да се приложи и речник на 
непознатите думи. 

Подготвя се и помагало за уче-
ниците от III – IV клас, което е с 
достъпен език, синтезирана инфор-
мация и много практически задачи, 
информира още др Александрова. 
Тя използва интерактивни методи 
на преподаване, видео уроци, до-
кументални филми, презентации,  
тестови и ролеви игри, дискусии и 
стимулира учениците да правят са-
мостоятелни разработки, за да под-
държа интереса им към предмета. 
Децата работят заедно и по различни 
практически задачи и възстановки, 
което ги насърчава още повече да 
общуват на български. 

„За полесно възприемане на 
материала направихме и „Срав-
нителна средновековна история: 
България – Англия“ и „България 
– Германия“ с Маргарита Русанова 
– ръководител на БУ „Васил Левски“ 
във Франкфурт на Майн“, каза др 
Александрова. 

Тези помагала са подготвени и 
отпечатани от Национално из-
дателство за образование и наука 
„Аз-буки“. 

Тя призова колегите си от другите 
държави да направят същото и за 
Франция, Италия, Испания и т.н., 
защото е интересно за учениците 
и им помага полесно да запомнят 
приликите и разликите в истори-
ческите развития на България и 
страната, в която живеят и учат. 

Практически помагала, които 
улесняват преподаването на българ-
ския език като чужд за наймалките 
деца от I и II клас, са подготвили 
проф. д.п.н. Румяна Танкова – зам.
ректор на ПУ, и Зорница Гоган 
– ръководител на БУ „Азбука“ в 
Дъблин. Те са разделили помага-
лата по теми, като храна, облекло, 
домашни предмети и т.н., и включват 
слушане, отбелязване на предмети, 
рисуване, повтаряне, говорене и т.н. 
Подготвят се такива помагала и за 
поголемите деца.

Официалната част от конфе-
ренцията се проведе в белфасткия 
университет „Ълстър“, където Ва-
лентина Стефанова прочете по-
здравителен адрес от министъра на 
образованието и науката Красимир 
Вълчев. В него той казва, че изуча-
ването на български език в чужбина 
дава национално самочувствие на 
младежите зад граница да говорят 
на един от 24те официални езика на 
ЕС. Министър Вълчев подчертава, 
че неделните училища са важни, 
защото са културни посланици, 
обединяват българите в чужбина и 
популяризират нашите традиции. 
Затова МОН води последователна 
политика за тяхната подкрепа. 

Председателят на Асоциацията 
на българските училища в чужбина 
Ирина Владикова говори за много-
езичието в Европа и за значението 
на малките езици, които трябва да 
се запазят. 

Редица чужди специалисти също 
изнесоха интересни лекции, сред 
които Антони Мак Клой – предсе-
дател на „Инженери за Ирландия 
Северен регион“, и др Робърт 
Ийди говориха за нуждата от СТЕМ 
образованието и за недостига на 
инженерни кадри. Своите методи 
на преподаване на чужд език спо-
делиха и Патриция Хардиман от 
Френското неделно училище по 
майчин език в Белфаст и Барбара 
Сноварска от Полското неделно 
училище в Белфаст. Сред найин-
тересните беше лекцията на др 
Федерика Фериери – преподавател 
в Open Learning, Queen’s University и 
почетен консул за Италия в Северна 
Ирландия, която сподели, че за нея 
преподаването на италиански език 
в Белфаст е голямо предизвикател-
ство и истинско приключение. Тя 
използва интерактивни методи на 
преподаване и индивидуализиран 
подход към студентите, който може 
да е свързан с музика, опера, бизнес, 
храна, пътуване, кино, изобразител-
но изкуство, музеи, четене, известни 
личности или мода в зависимост от 
техните интереси. Според нея уче-
нето е форма на копнеж и е много 
важно учещите да бъдат въвлечени 
в процеса, за да се мотивират да 
научат чуждия език. 

Валентина Стефанова разказа 
за историята на „Иван Вазов“ в 
Северна Ирландия, което стартира 
през 2015 г. с 15 деца, а днес в него 
се обучават 150 деца и ученици в 
градовете Арма и Енискиленму. За 
добрата организация на конферен-
цията ректорът на ПУ проф. др 
Румен Младенов ѝ връчи почетен 
плакет на „Паисий Хилендарски“.

Възпитаниците от българското училище бяха подготвили празнична програма за гостите,  
с която ги посрещнаха в Университета „Ълстър“ в Белфаст
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Нобеловата  на -
г р а д а  п о  ф и -
зика за 2019 г. 
си поделят учени, 
които  се занима-
ват с еволюцията 

на Вселената и мястото на Земята 
в Космоса. Джеймс Пибълс от 
Университета в Принстън, САЩ, 
е удостоен за своите теоретични 
достижения във физическата 
космология. Другата половина от 
наградата получават учени за от-
криването на екзопланети – пла-
нети извън Слънчевата система.

„Важно е да се подчертае, че 
това е четвърта поред Нобелова 
награда за космология, което е 
сериозно признание за нашата 
наука“, казва проф. Даниела Ки-
рилова от Института по астроно-
мия на БАН.  

Първото високо отличие е от 
1978 г. Получават го радиоастро-
номите Арно Пензиас и Робърт 
Удроу Уилсън, които през 1965 г. 
случайно регистрират космичния  
микровълнов фон (КМФ). Това е 
реликтово излъчване, датиращо 
от ранния горещ стадий на нашата 
Вселена, когато тя е на 380 хиляди 
години след взрива. Те успяват 
да го регистрират, без да осъзна-
ват космологичната значимост 
на откритието си. Техни колеги 
космолози от научния екип на 
Робърт Дике, сред които младият 
теоретик Джеймс Пибълс, им 
обясняват какво велико откри-
тие са направили. Парадоксът 
е, че космолозите по това време 
съзнателно търсят космичния 
микровълнов фон, но късметът 
на откриватели се пада на радио-
астрономите. 

След откритието на КМФ за-
почва бурно развитие на физич-
ната космология и утвърждаване 
на модела на еволюционираща 
гореща Вселена. Причината за 
тове е, че детектирането на този 
фон е едно от най-силните дока-
зателства за горещ ранен стадий 
на Вселената. От 1929 г., от 
времето на Едуин Хъбъл, се знае 
че Вселената се разширява – по 
наблюдение на разбягването на 
галактиките. Но все още дълги го-
дини продължава научният спор 
между двете групи космолози – 
едните поддръжници на горещо 
начало и еволюция на Вселената, 
другите, чиито възгледи дълги 
години господстват, подкрепят 
модела на стационарна Вселена. 

„Те приемат разширението, но 
не и физическата еволюция на 
Вселената – подчертава проф. 
Кирилова. – Този стар модел 
битува в науката до откритието 
на Пензиас и Уилсън през 1965 г. 
въпреки брилятните идеи на Ге-
орги Гамов още от 40-те години 
на миналия век. Той е руски 
учен, емигрирал в САЩ, и е 
основоположник на модела на 
горещата Вселена, в рамките на 
който предсказва съществуването 
на космичния микровълнов фон и 
оценява температурата му днес.  

Откритието на космичния  
микровълнов фон е много важно, 
защото потвърждава, че е имало 
горещо начало на Вселената, от 
което този фон е остатък. И поне-
же Вселената се е разширявала, 
температурата на този фон е па-
дала – обратно пропорционално 
на мащабите във Вселената. За-
това той изстива и сега го наблю-
даваме на 2,7 Келвинови градуса 
– при образуването си някога е 
бил 3000 градуса. Откритието 
преобръща представите ни за 
това, което е била нашата вселена 
в миналото. Сега вече 99% от 
астрономите обсъждат горещо 
начало на Вселената.“

Вселената става  
все по-загадъчна

Тъмното вещество и тъмната енергия са основни компоненти на нашата вселена   

Освен тъмното вещество учените вече изследват  
и тъмната енергия

Проф. д.ф.н.  
Даниела Кирилова

Следващата Нобелова награда 
за космология е присъдена през 
2006 г. и отново е свързана с 
космичния микровълнов фон – 
посветена е на определянето на 
основни негови характеристики: 
спектър на абсолютно черно тяло, 
висока степен на изотропия и от-
криването на малка анизотропия. 
А именно, през 1992 г. най-после 
е открита 

дълго търсената  
анизотропия  
на космичния  

микровълнов фон – 

характеристика, която от години 
предизвиква учените. 

Реликтовият микровълнов фон, 
който е изотропен, трябва все 
пак да съдържа малки неизот-
ропности, които впоследствие 
да доведат до образуването на 
различните наблюдавани днес в 
нашата вселена структури, като 
галактики, купове и свръхкупове 
от галактики. 

„Днешната Вселена не е едно-
родна, тя е такава само в големи 
мащаби – уточнява проф. Кири-
лова. – В нея има галактики и 
купове от галактики – структури, 
които трябва да са оставили 

свой отпечатък на този много 
ранен стадий, когато се образу-
ва фонът. Но преди епохата на 
образуване на фона, което става 
380 000 години след началото, 
фотоните са си взаимодействали 
с веществото в ранната Вселена. 
Нееднородностите, от които след 
това чрез гравитационно скупчва-
не са се образували  галактиките, 
е трябвало да оставят някаква 
следа в еднородния температурен 
фон. През 70 – 80-те години на 
миналия век се очакваше тези 
нееднородности да довеждат до 
малки отклонения в темпера-
турата на фона 1 на 10 000.  Но 
такава анизотропия не е наме-
рена. Това подтикна Пийбълс и 
други учени да предположат, че 
освен видимото вещество от не-
утрони, протони и прочие, което 
ни е добре познато, има и друго 
т.нар. тъмно вещество в големи 
количества (което се проявява 
само чрез гравитационните си 
взаимодействия). Днес това вече 
е възприета компонента в нашата 
вселена, указана и от множество 
други наблюдения. 

Първите, които откриха ани-
зотропията на космичния микро-
вълнов фон, са учените на руската 
мисия „Реликт“ –  първата кос-
мическа мисия, посветена на из-
следване на фона. По-късно, през 
1992 г., американският сателит 
„Кобе“ с по-висока достоверност 
детектира анизотропията с голе-
мина на един порядък по-малка 
от първоначално очакваната, т.е. 
2 към 100 000. Така че, за да бъдат 
обяснени размерите на наблюда-
ваните днес структури, се наложи 
като съществена компонента на 
Вселената да се въведе тъй наре-
ченото тъмно вещество. 

Детектирането през 1992  г. на 
следите от първични нееднород-
ности във фоновото лъчение до-

несе Нобеловата награда на тима 
на Кобе, на неговия ръководител 
Джон Мадър и на Джордж Смут. 

Изследването на свойствата 
на този фон ни дава ценна ин-
формация за всички физически 
характеристики на Вселената. 
Следващите мисии след Кобе, 
Вилкинсон Мап и Планк позво-
лиха развитието на прецизна кос-
мология. Преди това точността на 
определяне на космологичните 
параметри е между 5% и 30%,  а 
сега вече става дума за точност 
между 5% и 1 %, което е фантас-
тично.“

Третата поред Нобелова награ-
да за космология е през 2011 г. 
и е дадена на Саул Перлмутер, 
Браян Шмит и Адам Рииз за на-
блюдения на свръхнови звезди, 
които утвърждават ускореното 
разширение на Вселената – т.е. 
Вселената се разширява, но не 
със забавяне, както вярваха тогава 
всички космолози и астрономи, а 
с ускорение. Т.е.  установено е, че 
от един момент нататък, около 5 
млрд. години назад във времето,  
е започнало ускоряващо се раз-
ширение. 

„Това е удивително, защото от 
законите на физиката следва, че  
веществото във Вселената заба-
вя нейното разширение – казва 
проф. Кирилова. – Наблюдавано-
то ускорено разширение може да 
се обясни в рамките на Общата 
теория на относителността, ако се 
предположи, че има компонента 
на Вселената, наречена тъмна 
енергия, различна от познатите 
ни досега, която да предизвиква 
антигравитация. Това е възможно, 
в случай че налягането на тази 
компонента е отрицателно. Раз-
личните компоненти имат различ-
но влияние в различни периоди от 
време. Когато тази компонента с 
отрицателно налягане започне да 

доминира, тя довежда до  ускоре-
но разширение.“

Нобеловата награда за 2019 г. 
по космология е присъдена за 
теоретичните приноси на Джеймс 
Пибълс. Те включват участието 
му в теоретични разработки, ка-
саещи космичния микровълнов 
фон – 

реликт от горещия 
ранен стадий  
на Вселената.

В групата на Дике той пред-
сказва КМФ и участва в детекти-
рането му през 1965 г., 19 години 
след предсказанието на Георги 
Гамов, уточнява проф. Кирилова. 
През 1966 той провежда детайлни 
пресмятания на изобилията на ле-
ките елементи деутерии, хелий-3, 
хелий-4 и литий-7, произведе-
ни по време на космологичния 
нуклеосинтез в първите минути 
от еволюцията на нашата вселена, 
и предсказва температурата на 
КМФ 20 години след пионерските 
статии на Георги Гамов и сътруд-
ниците му, посветени на космоло-
гичния нуклеосинтез. През 70-те 
години на миналия век публикува 
резултати, касаещи образуването 
и еволюцията на структурите във 
Вселената от епохата на форми-
ране на КМФ до днес, наред с 
видните космолози А. Сахаров, 
Р. Сюняев и Я.Б. Зелдович. Той 
е сред първите космолози, които 
указват на необходимостта от 
тъмно вещество и тъмна енергия 
като основни компоненти на на-
шата вселена.

Учените се надяват бъдещи-
те космични мисии и наземни 
наблюдения и ескперименти да 
изяснят физичната природа на 
тъмното вещество и тъмната 
енергия.



22 брой 10, 5 – 11. III. 2020 г.www.azbuki.bg

Национален седмичник  
за образование и наука

  
ISSN 0861-3990

Министерство  
на образованието и науката
Национално издателство за  

образование и наука „Аз-буки“

Директор: 
д-р НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ 

Заместник-директори: 
ТАТЯНА ДИКОВА  

НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ
1113 София 

„Цариградско шосе“ 125, бл. 5  
тел: 02/425 04 70  

02/425 04 71 
izdatelstvo.mon@azbuki.bg 

azbuki@mon.bg
https://www.azbuki.bg 
https://www.azbuki.eu

РедактоРи: 
Антоанета Найденова 
a.naidenova@azbuki.bg
д-р Зина Соколова 
z.sokolova@azbuki.bg

Стоян Стоянов  
s.stoyanov@azbuki.bg
ГРафичен дизайн:  

Иво Христов 
i.hristov@azbuki.bg

Иван Шопов  
i.shopov@azbuki.bg

СтилиСт-коРектоР:  
Анелия Врачева  

a.vracheva@azbuki.bg

РазпРоСтРанение: 
izdatelstvo.mon@azbuki.bg

коРеСпонденти в СтРаната:  
Белене – Ралица Господинова   

088 7418349  
Велико Търново – Здравка Маслянкова

088 6653255
Видин – Борислава Борисова  

vidinster@gmail.com
Враца – Николай Николов 

088 5102295
Кърджали – Радка Петкова 

088 6732874 
Ловеч – Жанина Илиева  

087 7209597  
Пловдив – Деляна Лукова 

088 7271712 
Смолян – Ангел Добриков  

088 9703271 
Стара Загора – Росица Ранчева

088 6153628
Шумен – Светлана Крумова  

srkrumova@gmail.com

коРеСпонденти в чужбина:
Брюксел – д-р Яни Узунов 

yaniuz1@abv.bg 
Никозия – Бранислава Бобанац  

branib@abv.bg
Тел Авив – Рина Бакалова 

rina.bakalov@gmail.com 
Берлин – д-р Ваня Велкова

dr.velkova@azbuki.bg

ДЕЖУРЕН РЕДАКТОР:  
Зина Соколова 

Предпечатна подготовка:  
НИОН „Аз-буки“ 

Печатница: „Алианс Принт“ ЕООД  
ж.к. „Дружба“ 1, ул. „Илия Бешков“ 3А

Неподписаните снимки в броя са от архива  
на в. „Аз-буки“ и глобалната мрежа

Материали не се връщат 
Авторските права на публикуваните текстове  

и илюстрации са собственост на вестника

НИОН „Аз-буки“ издава 
научните списания:

„Български език и литература“
„Чуждоезиково обучение“

„Математика и информатика“
„Педагогика“

„Професионално образование“
„Философия“

„Стратегии на образователната  
и научната политика“

„История“
„Химия. Природните науки  

в образованието“

Аз-буки

Банкова сметка: Райфайзенбанк  
бул. „Цариградско шосе” № 101
IBAN: BG40RZBB91553139075716   

BIC: RZBBBGSF

Сн
им

ка
  А

вт
ор

ът

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 Кирилова,
Обезщетението при прекратя-

ване на трудовото правоотноше-
ние по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на 
труда (КТ) става дължимо в момен-
та на настъпване на условието, а 
именно „работникът или служите-
лят е придобил право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст“. От 
данните, които сте ми предостави-
ла, е безспорно, че тя е достигнала 
минималния осигурителен стаж и 
възраст, докато е била учител в ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Полско 
Косово, т.е. представляваното от 
вас училище е следвало да изплати 
това обезщетение, а не ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – гр. Сеново. 

По отношение на поставените 
от Вас въпроси ще отговоря последо-
вателно, както следва.

1. Обезщетението става дължи-
мо при настъпването на предвидени-

те условия в КТ, а именно: лицето да 
е работник или служител по трудово 
правоотношение при конкретен ра-
ботодател, да е достигнало минимал-
ните изисквания за стаж и възраст 
съгласно неговата длъжност и да се 
прекрати трудовото правоотноше-
ние с него след достигането, т.е. за 
служителя няма задължение да е по-
дал заявление за отпускане на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст.

2. Съгласно чл. 358 от КТ давност-
ният срок е тригодишен и започва 
да тече „от деня, в който правото, 
предмет на иска, е станало изиску-
емо или е могло да бъде упражнено. 
При парични вземания изискуемост-
та се смята настъпила в деня, в 
който по вземането е трябвало да 
се извърши плащане по надлежния 

ред“. Във вашия казус задължението 
е станало изискуемо от деня, в кой-
то трудовото правоотношение е 
било прекратено, т.е. 01.07.2016 г., и 
срокът е изтекъл на 01.07.2019 г. 

В заключение, считам, че ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – с. Полско 
Косово, е имало задължението да 
заплати обезщетението по чл. 222, 
ал. 3 от КТ, но поради пропускане на 
давностния срок г-жа Е. Д. е лишена 
от възможност по съдебен ред да 
потърси неговото изплащане. Ней-
ното право не може да се счете за 
погасено, но няма механизъм за не-
говата защита. В случай че решите 
да изплатите обезщетението Ӝ, 
то фактически ще е за сметка на 
бюджета на ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, а не на програмата на МОН.

Дължим ли обеще-
тение по чл.222. ал.3 
на лице, което преди 
прекратяването на 

трудовия договор не е 
подало писмено заяв-
ление, че желае да се 

възползва от правото 
си по чл.69 (в) от КСО 
(ранно пенсиониране)? 
В кой момент започва 

да тече тригодишният 
давностен период за дъл-

жимото обезщетение?

Ивелина Кирилова

Донка 
ТЪНКОШИЕВА

В Б у р г а с 
отново се 
развяват 
красиви-
те бели 
я к и  н а 

моряците. Ученици-
те в Професионалната 
гимназия по морско ко-
рабоплаване и риболов 
„Свети Никола“ полу-
чиха своите униформи 
преди дни.  Облеклата 
са два вида – ежедневно, 
което е от синьо трико с 
емблемата на училище-
то, и официално, което 
е изработено по всички 
стандарти и изисквания 
за морската парадна 
униформа.

Учениците от Профе-
сионалната гимназия по 
морско корабоплаване и 
риболов „Свети Нико-
ла“ – Бургас, ще карат 
практика на ро-ро кора-
ба „Дружба“. Това става 
възможно, след като е 
сключен договор меж-
ду Port Bulgаria West 
и Морското училище. 
Споразумението е под-
писано от директорите 
на порта и гимназия-
та – Огнян Райчев и 
Христина Жабова.

„Постигнахме догово-
реност с община Бургас 
да осигурим възмож-
ността учениците да 
водят учебна практика в 
реални условия. Важно 

е да се отбележи, че про-
фесията, която усвоя-
ват, е конвертируема. 
Реализацията на тези 
кадри няма ограничение, 
придобитият морски 
сертификат е приложим 
в целия свят. Това прави 
и заплащането конвер-
тируемо“, заяви Огнян 
Райчев.

Корабът е модерен, 
ро-ро пасажерски, един-
ствен по рода си в Бъл-
гария и поддържа една 
редовна линия между 
Бургас и Батуми. Пред-
назначен е за превоз на 
леки и тежки автомо-
били, автотранспортна 
техника и пасажери. 
На кораб „Дружба“ ра-
ботят специалисти от 
високо ниво, с много 
опит, с много качества 
и знания, отговарящи 
на високите изисквания 
в тази сфера. „Предос-
тавяме високо ниво на 

практическо обучение и 
се надявам в най-скоро 
време да видим тези 
ученици като членове 
на екипажа на този и на 
други кораби в световен 
мащаб“, коментира Ог-
нян Райчев.

Учениците ще могат 
да проследят товаро-
разтоварния процес, да 
се запознаят с матери-
ално-техническата база 
на кораба, с всички сис-
теми, уреди, апаратура. 
Ще могат да наблюдават 
кораба в движение в ра-
йона на пристанището.

Договорът за стажа 
на учениците от специ-
алността „Корабоводе-
не и корабни машини 
и механизми (КММ)“ 
с Port Bulgаria West е 
поредната стъпка на 
Община Бургас за по-
вишаване качеството на 
образованието в Мор-
ското училище.

Да си стажант 
на ро-ро кораб
„Дружба“ – база за практики 
в реална среда

Новите ученически униформи   

Второ ОУ „Васил Лев-
ски“ в Костинброд от-
белязва по нестандар-
тен начин патронния си 
празник, като организира 
кръгла маса за обмен на 
добри практики между 
иновативни училища. Те-
мата е „Дела трябват, а не 
думи – за (не)традицион-
но училище“. 

„Решихме по различен 
начин да отпразнуваме 
събитието – казва Краси-
мира Манова, директор на 
училището. – Срещата е за 
обмен на добри практики 
във връзка с прилагането 
на иновативни методи. 
От тази учебна година 
сме иновативно учили-
ще, след като няколко 
години кандидатствахме. 
Накрая открихме как да 
използваме силните си 
страни. Иновацията ни е 
„Български език и литера-
тура плюс“ и е свързана с 
фолклора. Имаме допъл-

нителни часове, в които 
се набляга на изучаване на 
традициите, на учене чрез 
правене, чрез включване в 
дейности, драматизации, 
посещения на музеи по 
празници.“

По време на форума 4 
училища представят свои-
те нови практики. Ино-
вацията на училището в  
с. Алдомировци (ОбУ 
„Иван Вазов“) е включва-
не на часове по роботика. 
„Ограмотяване в начален 
етап чрез методи на су-
гестопедията“ представят 
от иновативното училище 
в Копривщица (СУ „Лю-
бен Каравелов“), което 
предизвиква интерес. Пе-
тима преподаватели от ОУ 
„Митр. Авксентий Велеш-
ки“ в Самоков също пред-
ставят иновация, свързана 
с фолклора. Основният 
метод, който прилагат, 
е интердисциплинарни 
уроци. 

Изложба с макети на 
архитектурни паметници 
е подредена в Младежкия 
дом – Варна. Експонатите 
са участници в IX нацио-
нален конкурс „Българ-
ските архитектурни па-
метници в макети“, който 
е уникален за страната. 
Проявата се организира 
ежегодно от Министер-
ството на образованието 
и науката, Регионалното 
управление на образо-
ванието,  Общината и  
ЦПЛР – Общински дет-
ски комплекс във Варна. 
Конкурсът е включен в 
Националния календар 
на МОН за изяви по ин-

тереси на деца и ученици 
и в Мерките за закрила на 
деца с изявени дарби.

Състезанието е пос-
ветено на Националния 
празник на България –  
3 март. Тази година те-
мата, по която работиха 
участниците, е „Наслед-
ството на Колю Фичето“. 
За оценяване са постъ-
пили общо 37 творби от 
цялата страна, уточняват 
организаторите. Конкур-
сът дава възможност да се 
направи преглед на умени-
ята на децата, които те са 
получили в училищните и 
извънучилищните форми 
на обучение. 

Наследството  
на Колю Фичето

За (не)традиционното 
училище
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По материали  
от чуждия печат

Имало едно 
в р е м е  в 
едно цар-
ство, в едно 
господар-
ство…“ – с 

тези думи обикновено за-
почва пътешествието в при-
казния свят. Спомняте ли си 
как вечер те ни отвеждат във 
вълшебни страни и прити-
снати до мама или баба, слу-
шаме почти без да дишаме, 
за да не пропуснем нещо. 
И заедно с Герда се опит-
ваме да разтопим леденото 
сърце на Кай; с Пепеляшка 
мечтаем да отидем на бала 
и с нетърпение очакваме 
появата на Кръстницата; а с 
Бел обикваме Звяра, у който 
се крие принц.

Днес много родители не 
четат приказки на децата 
си – нямат време, а живо-
тът не предразполага към 
вълшебства. Трябва да ги 
научат да оцеляват в този 
сложен свят. И ако попитате 
съвременните малчугани 
коя е любимата им приказка, 
повечето мълчат, а вместо 
името на приказен герой 
посочват персонаж от ком-
пютърна игра.

Родена в незапомнени 
времена, по-рано от много 
други жанрове на устната 
и писмената литература, 
побрала в себе си народ-
ната мъдрост и мечтата за 
хармоничен, съзидателен 
живот, приказката дава 
на детето повече ценен 
опит от обичайния разговор 
или наставлението на въз-
растните. Благодарение на 
нея то узнава, че животът 
прилича на пътешествие, 
изпълнено с неочаквани 
открития и приключения; 
че всеки миг светът може да 
заговори, защото е жив, и 
затова е важно да се отнася-
ме внимателно към всичко 
наоколо. Благодарение на 
приказката детето разбира, 
че житейският път е труден, 
че не е прост и гладък. Че 
всяко изпитание му помага 
да стане по-силно. Че най-
ценното се печели с труд, 
а полученото даром може 
бързо да изчезне. Приказка-
та намеква, че правилният 
избор се прави с любящо 
сърце, а не с пресметлив 
ум. И подсказва, че доброто 
винаги побеждава, а спра-
ведливостта е по-ефикасна 
от грубата сила. Приказката 
учи детето да се учи, да 
опознава себе си и света 
наоколо.

Затова децата понякога 
могат да слушат една и съща 
приказка дни наред, като не 
разрешават да се промени 
или пропусне нито една 
дума в нея. Значи именно 
тази приказка и именно 
в този момент помага на 
детето да разбере нещо важ-
но, да усвои необходимите 
модели на поведение, да 
реши поредната житейска 
задача. След това то оставя 
тази приказка, като стъпало, 
и продължава напред.

Срещата с приказката 
за децата е огромна необ-
ходимост и извор на ра-
дост. Неслучайно преди 
няколко години е възроден 
най-древният в човешката 
история метод на практи-

„Когато сърцето диктува“ е новата 
стихосбирка на Петранка Костади-
нова. Авторката от години живее в 
Испания. „Всяко ново утро посре-
щай с усмивка! Тя е единственото 
оръдие срещу злото и чертае пътя 
на успешния ден“ – това е един от 
цитатите на вътрешната корица, 
който изразява в най-голяма степен 
нейното светоусещане. За Пет-
ранка Костадинова животът е едно 
дълго пътуване, вълнуваща екс-
курзия, която ни дава възможност 
да преживеем много събития… Тя 
е автор и на книгите „Душата на 
емигранта“, „Защото те обичам“, 
„Смях, сълзи и още нещо“, „Цветове-
те на чувствата“

Лечебната сила  
на приказката
Сказанията дават на детето повече ценен опит  
от обикновения разговор или наставлението на възрастния

ческата психология и един 
от най-младите методи в 
съвременната научна прак-
тика – приказкотерапията. 
Тази дума предизвиква у 
едни усмивка, у други – 
удивление. Някои я смятат 
за спомагателно средство в 
работата на психолози, дру-
ги я възприемат като наивна 
система. Но опознавайки 
по-отблизо метода, откриват 
безграничните способности 
на лечението на душата с 
приказки.

Причината е, че ярките 
образи в приказните исто-
рии изпълват подсъзнание-
то на човека, превръщат се 
в своеобразно хранилище 
на всевъзможни житейски 
ситуации, начини на общу-
ване с други хора, решение 
на задачи и осъществяване 
на планове.

Само че детето не може 
да се възползва от тези съ-
кровища, ако никой не е 
обсъждал с него приказките, 
а само му ги е чел или раз-
казвал. Но дори и простото 
слушане е подходящо – то 
дава поне някаква защита и 
опора в живота. За да може 
обаче знанията за света, 
които носи приказката, да 
оживеят, възрастният трябва 
да намери възможност да 
обсъди с детето прочете-
нето, да сравни приказните 
сюжети с истории от живо-
та. Така малкият човек ще 
се научи да действа съзна-
телно, да вижда причинно-
следствените връзки между 
събитията, да размишлява 
за своето предназначение, 
да открива способностите 
и талантите си.

Важно ли е това за дете-
то? Не е ли рано да се за-
мисля за такива „сериозни“ 
неща, ще попитате. Важно 
е и не е рано. Нещо повече, 
по-късно може да е късно. 
Ако се огледаме, ще видим 
до какво водят разрушител-
ните действия на възрастен 
човек, обсебен от илюзията 
за собствената си безнаказа-
ност, отричащ „приказните“ 
закони на взаимодействие 
със света. Може би при-
казките са наивни, но те не 
разрушават околния свят, а 
проявяват светлите съзида-
телни страни на човешката 
душа. Затова приказкотера-
пията е особено актуална. 
Защото трябва да се спре 
лавината от разрушения, 
дело на човека. Това е въз-
можно само когато той се 
върне към своето изначал-
но, „приказно“ възприятие 
за света.

До XVII – XVIII век въл-
шебните приказки и исто-
рии се разказват не само на 
деца – през зимата това е 
едва ли не основното раз-
влечение на жителите на 
селата. Хората се отнасят 
към приказките сериозно и 
трепетно, те са тяхна духов-
на потребност.

Мъдростта, родена в оне-
зи далечни времена, не е 
изгубила актуалността си. 
Съвременните възрастни, 
обременени от условности-
те, стереотипите на логиче-
ското мислене и „разумния“ 
стил на живот, не по-малко 
от децата се нуждаят от при-
казки. Приказката снема ця-
лото това бреме и се оказва, 
че в душата на зрелия човек 

също живее дете – открито, 
искрено, удивляващо се. 
Само че е скрито зад високи 
планини, далечни морета, 
зад седем врати и седем 
катинара.

Може би е време да му 
позволим да се прояви? Да 
освободи творческото нача-
ло и да погледне на света с 
други очи. Не е важно на 
колко сме години, защото 
както и децата също очаква-
ме чудо. Вярваме, че някой 
мъдрец ще ни подскаже 
как да се научим да прео-
доляваме трудностите и да 
разрешаваме конфликти, 
как да станем щастливи, 
нужни, да намерим верни 
приятели и помощници. 
А отговора, както и преди 

Книжките с приказки са едни от най-любимите четива на децата

хилядолетия, може да даде 
приказката.

Приказките дават архе-
типен модел на поведение 
– личен и социален.

Всеки народ има свои 
приказки, но всички си при-
личат в чертите на опреде-
лени персонажи. Признаци-
те на духовете описват деви, 
джинове и др. от индийски, 
турски, азербайджански, 
арабски приказки. Геогра-
фията е доста обширна, но 
детайлите съвпадат. 

Приказката „Красавицата 
и Звярът“ учи, че красотата 
не е във външността, а е 
скрита в доброто сърце. Бел 
обиква чудовището, грижи 
се за него, вижда само най-
добрите му страни и накрая 

получава своя Принц. 
Има го и обратния модел 

– докато не целунеш всички 
жаби, няма да откриеш дос-
тойната жена за теб. 

Пепеляшка пък е универ-
сален модел за идеалната 
жена – търпелива, мълчали-
ва, знае си мястото, всичко 
умее да върши.

А какво виждаме днес: 
нормална красива прин-
цеса се превръща в зелена 
великанка (за да остане с 
Шрек). И започва да убива. 
Съвременните приказни 
героини крещят, тичат и 
стрелят. Усещате ли разли-
ката в социалния модел на 
поведение? И именно него 
възприемат съвременните 
деца.
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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” (библиотека-
та), 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.

ветещи жаби и саламандри може да 
са изненадващо сходни едни на други. 
Много животни – от морски видове 
като риби и корали и сухоземни съ-
щества като пингвини и папагали, 
имат скритото умение да излъчват 
блестящо синьо, зелено или червено 
под определени видове светлина, се 
посочва в „Сайънс нюз“. Но когато 
става дума за земноводни, експер-
тите се сещат само за саламандъра 
и три жаби, които флуоресцират.

Дженифър Ламб и Матю Дейвис 
– биолози от Университета „Сейнт 
Клауд“ в Минесота, осветяват в 
синя или ултравиолетова светлина 
32 вида земноводни, включително 
саламандри, жаби и подобната на 
червей каецилия, в различни етапи 
от техния живот. За изненада на 
учените всички светят, превръ-
щайки блестящите нюанси във 
вариации от зелено до жълто, съ-
общават изследователи в Scientific 

Reports.
Ефектът е най-силен при синя 

светлина. Измежду всички чети-
риноги същества способността да 
абсорбират синя светлина с по-ви-
сока енергия и да излъчват зелена 
светлина с по-ниска енергия, по-ра-
но е документирана само при мор-
ски костенурки. Новото откритие 
предполага, че биофлуоресценция-
та е широко разпространена сред 
земноводните.

С

лед откритието на космичния микровълнов 
фон през 1965 г. започва бурно развитие на фи-
зичната космология и утвърждаване на модела 
на еволюционираща гореща Вселена. Причина-
та за тове е, че детектирането на този фон е 
едно от най-силните доказателства за горещ 
ранен стадий на Вселената. От 1929 г. – от 
времето на Едуин Хъбъл, се знае, че Вселената 
се разширява – по наблюдение на разбягване-
то на галактиките. Но все още дълги години 
продължава научният спор между двете групи 
космолози: едните – поддръжници на горещо 
начало и еволюция на Вселената, другите, чии-
то възгледи дълги години господстват, подкре-
пят модела на стационарна Вселена. 

Откритието на космичния микровълнов 
фон е много важно, защото потвърждава, че 
е имало горещо начало на Вселената, от кое-
то този фон е остатък. И понеже Вселената 
се е разширявала, температурата на фона е 
падала – обратно пропорционално на мащаби-
те във Вселената. Затова той изстива и сега 
го наблюдаваме на 2,7 Келвинови градуса – при 
образуването си някога е бил 3000 градуса. От-
критието преобръща представите ни за това, 
което е била нашата вселена в миналото. Сега 
вече 99% от астрономите обсъждат горещо 
начало на Вселената.

Още по темата на стр. 21

С

П 
рез XVII век Холандия – първата страна, къ-
дето третото съсловие побеждава, е една 
от най-напредналите културни и търговско-
промишлени страни в Европа. Нейното рибо-
ловство, корабоплаване, манифактура, банки, 
търговия нямат равни. Холандските градо-
ве и техните университети са авангардни 
постове на европейската цивилизация, а 
страната – привлекателен център за про-
тестантите, преследвани за религиозните 
си убеждения. Както и за всеки със свободо-
любиви стремежи. Рене Декарт – знаменити-
ят френски философ, двадесет години живее 
в Холандия. Неслучайно през този век стра-
ната дава велики художници, като Рембранд 
и Вермеер, знаменити философи – Спиноза, 
политически мислители – Хуго Гроций, както 
и учени. Един от тях е Антони ван Льовен-
хук – най-забележителният и ненадминат 
микроскопист на епохата. Той няма специално 
образование. Отначало има магазин за плато-
ве, после, когато славата му се разраства, 
става камерхер на кметството. Заема тази 
почетна длъжност четиридесет години. 

Още по темата на стр. 20

Самоукият 
микробиолог

Светещи жаби и саламандри

Горещото начало 
на Вселената
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от текстовете, публикувани в списанията 
на Национално издателство
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Министерство  
на образованието и науката
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за образование и наука

5 – 11 март 2020 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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Заглавието е на редакцията

Съдържание  
на сп. „Български език 
и литература“,   
кн. 5/2019:
МЕТОДИКА

Къде е мултимодалната класна 
стая? / Владимир Атанасов

Обучение по квалификацион-
ни програми за придобиване на 
професионалноквалификационна 
степен от учители по български 
език и литература и по чужд език / 
Росица Пенкова

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Християнско смирение и граж-

данска непримиримост в дет-
ското творчество на Константин 
Величков / Огняна Георгиева-
Тенева

Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова

Е-mail: hristozova@bfu.bg 

Редактор

Д-р Мая Падешка 
0889 22 04 12

Тел.: 02/425 04 70 
02/425 04 71

Е-mail: bel@azbuki.bg

www.bel.azbuki.bg

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Откъс от „Универсалност и игрови характер  
на приказното произведение. Рецепция“

Росина Кокудева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Връзката фолклор – литература е базисен проблем при 
тълкуването и наблюденията върху фолклорните жанрове, 
преминали в полето на литературата и добили различен ста-
тус – на художествени творби. Фолклорното словесно произ-
ведение, като продукт на колективно съзнание, се съхранява 
чрез многобройните си варианти. Според Б. Ничев неговият 
носител е натоварен с ролята на творец и съхранител, но 
едновременно с това той е и консуматор на фолклорната 
творба, тъй като тя намира основанието си за естетическо 
съществуване в него и посредством него (Nichev, 1976: 52).  Из-
вестно е, че още в най-ранния стадий на развитието си при-
казката е изпълнявана устно пред аудитория, чийто възрас-
тов адресат е неопределен. Децата също принадлежат към 
тази публика, но приказката не е предназначена специално за 
тях.  Схващането за детската литература като различна 
от тази за възрастните датира в Европа от XVII век, кога-
то разбирането за детството навлиза в нов етап под влия-
нието на новите педагогически концепции, което провокира 
възникването на нов тип образователна система и появата 
на голям брой детски книги. Тъй като тяхна функция е да 
социализират детето и да му внушат модели на поведение, в 
голямата си част те са строго морализаторско четиво и пре-
дизвикват недоволството на критиката (Slavova, 1997: 3 – 5).  
Времето на Романтизма в Европа дава начален тласък на 
адаптирането на фолклорни текстове, на превръщането им 
в художествени произведения при различна степен на авто-
ризация. Романтиците виждат във фолклора естетически и 
нравствени стойности, като често за тях той играе ролята 
на образец и нагледен пример за създаването на оригинална 
поезия. Жанрът на приказката се оказва благоприятно поле 
за разгръщането на тази тенденция на внасяне на фолклорни 
елементи в литературата. Изграждането на здравата връз-
ка между приказката и аудиторията на децата е постоянен 
процес, който романтиците обясняват с теорията, поддър-

Приказката 
 в концепцията  
за играта

– летателен апарат. This type of shortening does not have its own distinctive pronunciation but 
is either spelled with capital letters or with small letters.

Another group of abbreviations is a combination of numbers and letters, for example 
С2 ← Command and Control – командване и управление, С2W ← Command and Control Warfare 
– борба със системата за командване и управление на противника; C3 ← Command, Control 
and Communications – командване, управление и свръзки, etc.

Technical abbreviations are also part of the language of the Navy – kt ← knot(s) – възли, 
nm ← nautical miles – морски мили, yd ← yard – ярд, in ← inch – инч, shp ← shaft horse power 
– валова мощност, deg ← degree – градус, etc.

Abbreviations and symbols in charts are an indispensable part of graphic representation 
of routes and navigation in general. They are usually in a written form and denote specific terrain 
features, dangers to be encountered, leading marks whether on land, at sea or in the air. Besides, 
they are used for the display of navigation-related information on all navigation equipment and 
systems on board and are consistent and uniform. Typical of sea charts are bottom characteristics 
abbreviations (Velikova, 2018).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 г.
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Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане 
на литературни произведения в 
мултикултурна среда през погледа 
на съвременни автори на детска 
литература / Даниел Полихронов

Универсалност и игрови харак-
тер на приказното произведение. 
Рецепция / Росина Кокудева

Translation of Fiction as a 
Specific Form of  Bulgarian-Slovak 
Intercultural Communication II / 
Maria Dobrikova

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обуче-

нието по български език / Веселина 
Ватева

Когнитивната лингвистика: 
рефлексии върху едно модерно из-
следване / Диана Иванова 

Кръгла маса по актуални проб-
леми на съвременния български 
книжовен език / Милен Томов, 
Илияна Кунева

жана и от чешката изследователка Хана Шмахелова в 
изследванията є върху народната приказка. Тя приема, 
че фолклорните произведения са отражение на чиста-
та, поетична и все още непокварена от цивилизацията 
душа на народа в периода на неговата „детска възраст“ 
(Šmahelová, 1989: 100). Именно тази естествена взаимо-
връзка между детството, с неговите характерни осо-
бености и нужди, и приказката, като материя, която 
съответства на тези нужди и може да ги удовлетвори, 
кара едни от първите автори на сборници с приказки 
(в това число и Братя Грим) да се обърнат към детето 
като към най-естествен реципиент на литературнооб-
работените приказки. В български контекст фолклор-
ното влияние намира отражение в най-голяма степен в 
литературата за деца през Възраждането и след Осво-
бождението, когато отношението към фолклора добива 
характер на образователна концепция. Проникването и 
асимилацията на фолклорни елементи в литературата 
за деца, и особено в поезията, е обусловено от фактори, 
свързани с близостта на фолклорното мислене до дет-
ското. Фолкорното съзнание, или т.нар. фолклорен све-
тоглед, се гради върху принципите на одухотворяване 
на света, на трудолюбието, ученолюбието, на любовта 
към семейството и патриархалните ценности. Тези 
елементи проникват в литературта за деца след Осво-
бождението, от една страна – чрез светогледа, който 
внушават произведенията, а от друга – чрез поетиката 
на ниво идеи, структура, език, образи (Dyakov, 2004: 78).  
Засилената поляризация, обостреното чувство за спра-
ведливост, патриархалните ценности и пр. са част от 
белезите на този тип съзнание, което се проявява в 
стереотипните формули на народната приказка. 

Мелетински също констатира сходността на 
първобитното мислене с това на детето, наричайки  
този тип мислене „митологическо“. Негови характерис-
тики са чувството за неделимост с природния свят, 
невъзможността за отделяне на природата от чове-
ка, както и тоталното очовечаване на околната среда, 
на което се дължат множество явления в митовете: 
персонализацията, първобитните вярвания, като ани-
мизъм, тотемизъм, фетишизъм и др. Тук спадат още 
слабото развитие на абстрактните понятия, ориента-
цията към подражаемост, засилената емоционалност и 
афективност, както и отсъствието на разделение меж-
ду субект и обект, материално и идеално (Meletinski, 
1995: 225 – 226).  

Фолклорната приказка, като устно предаван 
текст, разпространяван чрез своите варианти, носи 
белега на универсалността, тъй като характерът є е 
относително независим спрямо епоха, религия и етнос. 
Приказната универсалност може да се тълкува още и 
чрез реципиента. Посланието на фолклорната приказка, 
което е насочено към общността, а не към отделни 
нейни групи, е широко известно становище сред изсле-
дователите, което обаче би могло да се постави под 
съмнение. Хана Шмахелова предлага хипотеза, която не 
изключва децата като съставна част от слушателска-
та аудитория на фолклорната приказка още в начални-
те етапи на създаването и разпространението є. На 
авторката се струва в голяма степен правдоподобен 
фактът, че съществуват редица жанрови типове на 
приказната материя, които още с възникването си са 
адресирани именно към децата. Такъв е примерът спо-
ред нея с приказките за животни, в които отделните 

– ‘people in the know’ do not always deem it necessary and/or desirable to enlighten others, 
as the use of jargons enhances their feeling of superiority, belonging to an in-group, etc.;

– homonymy is pervasive, e.g. AA – 1. Air-to-Air; 2. Anti-aircraft; 3. Auxiliary vessel – 1. 
(ракета) въздух-въздух; 2. зенитен; 3. спомагателен кораб. In addition, there may be two or 
more abbreviated forms of a term, e.g. ves, vsl, V → vessel – кораб.

Various classifications of abbreviations have been offered – morphological (Medina, 2004), 
phonological (Mc Arthur, 1988), or combinations thereof. We are going to apply the one proposed 
by Sager as cited by Vicheva (2003) with slight modifications. Apart from blends and clippings 
which do belong to the classification but will be omitted intentionally, the following categories are 
outlined in it:

1. Initialisms
2. Acronyms
3. Single letter /digit symbols
4. Reduction by omitting vowels and middle consonants.
To make it complete, two other categories will be added, such as
5. hybrid types – a combination of two (or more) of the above classes as well as 
6. technical abbreviations – units of measurement as well as mathematical symbols also fit 

in here.
Initialisms are formed from the first letters of each of the elements of a complex term or 

name. There are two types of initialisms: acronyms and alphabetisms. Those pronounced letter by 
letter are alphabetisms, e.g. AIO ← Action Information Centre – боен информационен пост, ASMD 
← Antiship Missile Defence – противоракетна отбрана,  CIWS ← Close-in Weapon System – 
оръдейна система за близък бой, CTG ← Commander Task Group – командир на оперативна 
група, EOOW ← Engineer Officer of the Watch – вахтен механик, IFF ← Identification Friend or 
Foe – система за радиолокационно опознаване свой или чужд, NBCD ← Nuclear Biological and 
Chemical Defence – ядрена, биологична и химическа защита and many others.

Alphabetisms are also the so-called ship designations, however, there is seemingly a contro-
versy between the short and long form or there are other rules at work. These can be illustrated by 
the following examples: AE ← Ammunition ship where A stands for an auxiliary ship and E – for 
explosives; LPD is a landing platform/dock or an amphibious transport ship, LSD is a landing ship, 
dock, or a dock landing ship. AO ← a fleet oiler and AR ← a repair ship are also easy to interpret, 
but AFS ← a combat store ship is not. Similarly, CV ← aircraft carrier does not come from carrier 
vessel but from C ← cruiser and V ← fixed-wing aircraft It is also not hard to associate the suffixes 
A meaning attack, E meaning escort, N signifying nuclear, G- guided missiles when added to ship’s 
designations as in CVAN, CVHE, etc. Last but not least, there is a rule for basic ship types the 
symbol to be the first letter of the type name, doubled, e.g. DD ← destroyer, FF ← frigate, SS ← 
submarine, etc.

Those abbreviations pronounced as single words are referred to as acronyms, they are “put 
together and used as words” (Adams, 1973). They represent a large group such as CHOP ← Change 
of Operational Command – преминаване в оперативно подчинение, CINC ← Commander in-Chief 
– главнокомандващ, ECDIS ← Electronic Chart Display and Information System – информационна 
система с електронни карти, FAST ← 1. Fast Automatic Shuttle Transfer – автоматизирана 
система за подаване на ракетен боезапас and 2. Fleet Antiterrorist Security Team – флотска 
антитерористична група, STREAM ← Stream Tensioned Replenishment Method – стандартен 
метод за попълване на запасите по траверзния способ, TLAM ← Tactical Land Attack Mis-
sile – тактическа ракета повърхност - земя, etc. Acronyms may be formed by combining the 
initial letters or syllables of all or several of the elements of a complex term or name in order to 
become pronounceable, see for example COGOG ← Combined Gas or Gas Turbine – комбинирана 
газотурбинна енергетична уредба where the last word is left out, or HARM ← High-speed Anti-ra-
diation Missile – високоскоростна противолокационна ракета where the second word is left out 
but not the prefix. Or PIM ← Position and Intended Movement – местоположение и предстоящо 
движение where the conjunction and is omitted unlike other examples where prepositions are kept, 
e.g. the above quoted CINC.

Types of warfare and weapons can be abbreviated as either alphabetisms or acronyms, com-
pare CM ← Cruise Missile – крилата ракета and AMRAAM ← Advanced Medium Range Air-to-Air 
Missile – усъвършенствана ракета клас въздух-въздух със среден радиус на действие, HMS ← 
Hull-mounted Sonar – подкилна ХАС and TACTAS ← Tactical Towed Array Sonar – тактическа 
буксируема ХАС and others.

Abbreviation in English is often carried out by leaving the vowels out. It is common mostly 
for written documents, sometimes becoming an accepted form alongside the full form, e.g. asg ← 
assign – назначавам на длъжност, bmr ← bomber – бомбардировач, ctms ← countermeasures – 
противодействие, ldg ← landing – кацане, десант, prwd ← proword – изразяване чрез кодове. 
The rule is applied to all words except those that start with a vowel where the initial vowel is includ-
ed in the abbreviation – eqpt ← equipment – оборудване, atk ← attack – атака, acft ← aircraft 
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епизоди са нанизани опростено по един и същ модел, а жената майка е в ролята на най-чест 
разказвач на приказките (Šmahelová, 1989: 100). 

За разлика от фолклорната приказка, при авторизираните и aвторските варианти е 
налице категорична идейна и смислова ориентация на посланието към определена читател-
ска група – детската аудитория, което може да се разглежда като известно разколебаване 
на универсалния є аспект (Simeonov, 2009: 34).  

С въпроса за рецепцията на приказката е тясно свързан и проблемът за възпи-
тателното въздействие на текстовете. Фолклорните приказки, разбирани като модел и 
отражение на човешкия живот, са носители на начина на мислене и светоусещането на 
колективния човек. Натоварвайки текста с различни идейни представи, житейски проблеми, 
мечти и копнежи на колектива, към който принадлежи, анонимният разказвач всъщност 
изразява отношението на определена общност към отделните явления в същата тази общ-
ност. Възрастовият критерий на детството поставя определени изисквания към приказ-
ката по отношение както на сюжета, така и на поетиката на текстовете. Във връзка с 
изграждането на образите се наблюдава тенденция към обобщение и схематизация – уни-
версалните характеристики преобладават в сравнение с индивидуалните. Подробностите 
около личността на героя, психологическите мотивировки и описанието на различни психо-
логически състояния отстъпват място на обобщението и типизацията, които със своята 
общоприложимост улесняват детската рецепция в посока към самоидентификацията и поз-
воляват вмъкването на дидактични елементи. Тенденцията към опростяване, която е ясно 
видима при действащите лица, в самото действие и в описанието на окръжаващата среда, 
се проявява и в композицията на приказката. В повечето случаи сюжетът  следва просто и 
стереотипно развитие на действието, като постройката също е ясна и точна, което, от 
своя страна, е предпоставка за безпроблемното запаметяване на действието от страна на 
детето. Еднотипността в описанието на героите не оставя у детето съмнение за принад-
лежността им към положителните или отрицателните действащи лица, а оттук – и към 
бързото разграничаване на доброто от злото и обратно. Тези характеристики са причина 
приказката да бъде разпозната преди всичко като детска  литература и да се превърне в 
предпочитано детско четиво. 

За възпитателния аспект на приказните текстове във връзка с т.нар. „борба за при-
казката“ в контекста на Чешката модерна говори Я. Червенка в своя статия върху темата. 
Начален тласък на „борбата за приказката“ в Чехия дава рецензията на Ярослав Петрбок 
за приказките на К. Я. Ербен в сп. „Ухор“ от 1913 г., в която авторът поставя въпроса 
за необходимостта от този тип текстове въобще като част от детската литература.  
В защита на тезата си Петрбок изтъква ненадежността на приказката като средство за 
възпитателно въздействие върху детето с оглед на фалшивите сантиментални представи, 
които създава у реципиента, както и наличието на редица епизоди в системата на сюжета 
є, съдържащи излишна жестокост и прекомерна грубост.  Тази статия предизвиква разгоре-
щена дискусия на страниците на списанието, в която тезата на Петрбок среща сериозен 
отпор. „Защитниците“ на приказката подчертават нейната роля за развитието на фанта-
зията и абстрактното мислене у детето и напълно отхвърлят тезата на Петрбок, според 
която приказката представя истината като лъжа, в която детето свиква да живее (Červen-
ka, 1960: 273). Естетическото въздействие на приказката върху малкия читател (слушател) 
в голяма степен се определя от идейния замисъл на произведенията и внушението, което 
пораждат. Червенка вижда в противопоставянето на доброто и злото в тези текстове не 
самоцелна и изолирана проява, а съзнателна употреба на контраста, чиято цел е да доведе 
до разрешаването на конфликта между двете страни. На базата на конкретни и достъпни 
за детето случки и художествени образи приказното произведение  разкрива пред детето 
по-сложни етични и морални проблеми, чийто абстрактен характер би бил трудноразбираем 
без съдействието на фантастично-чудесното. В някои текстове например народната ви-
зия за справедливостта често е изградена върху образите на умни девойки и момци, които  
въпреки ниския си социален статут стават царе, царкини или просто получават заслужена 
награда в края на приказката благодарение на положителните си качества. Друг момент, 
съдържащ морален оттенък, откриваме при поставянето на задача към героя в някои при-
казки. Чест модел е задаването на неизпълнимо условие от страна на бащата на принцеса-
та, с което героят трябва да се справи – не с помощта на физическите си способности, а 
благодарение на нравственото си превъзходство, включващо прояви на доброта и великоду-
шие към хора, животни и пр. 

Във връзка с възпитателния характер на приказното творчество трябва да отбеле-
жим и познавателния аспект на този тип текстове, както и комуникативната им функ-
ция. Джани Родари изтъква семиологичния анализ като метод за тълкуване на детската 
рецепция и подчертава значението на същността на изразяване. Интересът на детето 
слушател е детерминиран не само от съдържанието на текста, но и от различните сигнали, 
които четящият (разказващият) приказката изпраща на реципиента. Родителският (най-

An important aspect in relation to this study is that blending involves two consecutive pro-
cesses of clipping first and compounding then. It is a conscious method of term formation, in fact “It 
is not uncommon for new technical terms to be created by blending” (Stockwell & Minkova, 2001). 
If we apply the so-called blending rule defined by Plag as AB + CD → blend with A, B, C and D, 
referring to the respective parts of the elements involved (Plag, 2003), we will be able to identify the 
following subtypes in navy terminology:

1. AB + CD → AC – medical evacuation → medevac – медицинска евакуация; electronic 
intelligence → elint – електронно разузнаване; experimental tactics → extac – публикация на 
НАТО за взаимодействие с ненатовски сили

2. AB + CD → AD - operational plan – oplan → оперативен план; destroyer squadron → 
desron – дивизион разрушители

3. AB + CD → ACD – directing staff → distaff – щаб на ръководството на учението; 
submarine area → subarea – зона за подводни операции; parachute troops → paratroops – 
парашутни войски

4. AB + CD → ABC – unit identification → unitid – идентификация на частите; air coor-
dination → aircoord – координация на военните действия във въздуха; radar data → radardat 
– радарни данни, etc.

5. AB + CD → AB/CD – air task → airtask – задачa за въздушни операции; air asset 
→ airasset – разгръщане на сили и средства във въздуха, the class marking blends without an 
overlap. 

Yet other classes may be differentiated based on 3 elements as in commander destroyer 
squadron → comdesron – командир на дивизион разрушители where the blending is an initial-in-
itial-final splinter formation; European Maritime Forces → EUROMARFOR – европейски морски 
сили where all elements are cut off initially. There may even be longer blends such as STANAV-
FORMED – a formation from Standing Naval Force Mediterranean – постоянен флот на НАТО 
за Средиземно море, or combinations of abbreviated and blended elements as in UNPROFOR → 
United Nations Protection Forces – миротворчески сили на НАТО and so on. These hybrid forms 
will be discussed in detail later on.

Clipping. Clipping is apparently used more often in professional slang than in regular terms. 
According to Marchand (1969), clippings are not coined as words belonging to the standard vocabu-
lary of a language, rather they form part of a special group in professional jargon. Another important 
point to consider is that “the moment a clipping loses its connection with the longer word of which 
it is a shortening, it ceases to belong to word-formation, as it has then become an unrelated lexical 
unit (Lyons, 1977). Clipped words arise after dropping either the beginning, final or central part of 
the word. Users of each language tend to express themselves as economically as possible and to omit 
redundant parts of long compounds or multi-word terms without diminishing their meanings. This 
type of shortening is much more used in English, and naval terminology is no exception, e.g. copter 
< helicopter – хеликоптер but also heli; plane < airplane - самолет; shun < attention – мирно 
where clipping is initial; gas < gasoline – бензин; prop < propeller - винт; amph < amphibious – 
десантен; en < enemy – вражески; recon < reconnaissance – тактическо разузнаване; log < 
logistics – логистика, etc. where clipping is final, the latter being very common in the language of the 
Navy. Medial clipping is very rare as in fo’c’sle ← forecastle – бак and bosun ← boatswain – боцман. 

An interesting type of shortened forms, mostly a result of clipping, occurs in the so-called 
Multinational Maritime Manuals (MMM), otherwise known as EXTAC, such as CO < command, EX 
< exercise, ME < meteorology, NA < navigation, RE < readiness and many others. These are used 
to designate groups of signals to be exchanged in multinational exercises.

Last but not least, multi-word terms may undergo clipping by preserving and combining 
their initial parts, e.g. satcom < satellite communications – спътникови комуникации; sitrep < 
situation report – доклад за обстановката, subroc < submarine rocket – подводна ракета, etc. 
but the process leads to blends of the AC type. It should be noted that written clippings do not leave 
the written domain, so when read aloud, their full forms are pronounced.

Abbreviation. Abbreviations ensure communication not only through economy of effort but 
also by condensing information and enhancing the information value of certain linguistic units. They 
are short or abbreviated forms of terms, consequently a special category of synonym which assumes 
a particular importance in special languages (Sager, 1990). They combine “economy of effort with 
repetition of the familiar” (McArthur, 1988) and are contextually conditioned.

Linguists are divided in their understanding of the essence of abbreviation: some believe that 
it is a method of term formation, others – that it is just a lexical variant of the full form of a term. 
According to McArthur (1988) several factors are to be considered when discussing abbreviations 
and shortenings:

– depending on the speaker, there is a range of transparent examples to completely obscure 
ones;

– some abbreviations are general property, others are technical terms;
– many abbreviations can be used parallel with their full forms which may be unknown to 

the speaker (e.g. SS, sub, U-boat, submarine);
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често майчин) глас с неговите интонации, сила и музикалност стои в основата на комуни-
кацията между детето и приказния текст, осъществяваща се на базата на взаимно доверие 
и интимност, които, от своя страна, допринасят за смекчаването на  страховия елемент. 
Освен смисловите и емоционалните връзки, които приказката поражда у невръстния възпри-
емател, за него тя е и богат източник на лингвистична информация. „Слушането“ на тек-
стовете е свързано с определени усилия от страна на детето за овладяване на отделните 
езикови единици и установяване на връзките помежду им. Не без значение е и развитието на 
способността за правене на  изводи, които способстват за конструирането на мисловни про-
цеси, свързани и с възприемането на действителността, като цяло (Rodari, 1986: 178 – 180). 

Рецепцията на приказката от детето е многоаспектен проблем, свързан със специ-
фиката както на детското мислене, така и на самия жанр. Този тип произведения провоки-
рат у детето асоциативното мислене и въображението, оперирайки с игровия характер на 
литературата, като предизвикват наслада и чувство на удовлетворение у читателя. Това 
удоволствие при детето е предизвикано преди всичко от състоянието на напрегнато очак-
ване, следствие от играта със страха в приказката. Именно върху този проблем фокусира 
вниманието си М. Енчев в статията си „Пародийното и играта със страха в детската ре-
цепция на приказката“. Магията на съспенса в приказката се крие според него в изначалната 
предразположеност на детето към въздействието на страха, обусловено от невръстната 
възраст и нейните характерни особености. Функцията на страха в приказката се движи от 
създаването на напрегната ситуация, събуждаща леко усещане за страх, до преодоляване-
то на страха, което поражда определена емоционална разтуха. Енчев изтъква като важен 
момент при възприемането на тези произведения от детето ролята на страшното за 
овладяване на страха (Enchev, 1994: 134). Веднъж конкретизирано и приело определен образ в 
приказките, усещането за напрегнатост може да се окаже ключов механизъм за справяне с 
неопределените детски страхове. Във връзка с психологическото тълкуване  на приказката, 
трябва да подчертаем, че приказният текст има своето „лечебно“ въздействие върху психи-
ката не само на детето, но и на възрастния, предлагайки модел за справяне със страховете 
и фобиите. Усещането за страх и напрегнатост има строго определена граница и тя не може 
да бъде прекрачена, тъй като самата стереотипност в приказното повествование не позво-
лява това. В доказателство на тази теза ще споменем обстоятелството, че разказвачът на 
приказки в обществото обикновено е възрастен, най-често – от женски пол, което в голяма 
степен дискредитира породения от разказваното (четеното) страх. Антитеза на страха 
във вълшебната приказка е хармоничният и подреден модел на света, който тя изгражда, а 
щастливият финал е резултат от компенсаторен процес и средство за постигане на баланс. 
Смекченото присъствие на страха в приказките, и особено във вълшебните, е обусловено и 
от педагогическите функции, от които не са лишени този вид текстове. Още от времето 
на първобитните хора се разказват истории за зли духове, демони и пр. като средство, с 
което родителите плашат децата си, внушавайки им норми на поведение. Процесът на иден-
тификация с героя на приказката има немалка роля за победа над страха. Отъждествявайки 
се с безсмърния герой, детето подсъзнателно противодейства на страшното посредством 
неговите ограничители в системата на приказното повествование – намесата на вълшебни 
помощници, предварителната яснота за победата над антагониста при финалната битка с 
протагониста и т.н. (Enchev, 1994). Безспорно изключително важен елемент, противостоящ 
на страшното в приказката, чиято роля изтъква и Енчев в горепосочената статия, е паро-
дията. Използването на пародията е начин за регулиране на страховия рефлекс при рецепци-
ята на приказката. Страхът под формата на игра е сигурен метод за дискредитирането му. 
С помощта на комичното страховитото лице на приказката е смекчено, а антагонистът – 
освободен от зловещите си характеристики. В известен смисъл той е демитологизиран – по 
термина на Мелетински. Пародията е широко използван похват в литературната приказка, 
който получава пълноценна реализация и в българската детска литература през първата 
половина на двадесети век. Елин Пелин, Ран Босилек, Ангел Каралийчев дават тласък на упо-
требата на пародията, изграждайки творбите си върху принципа на пародийния ефект. На 
подобна трансформация е подложен не само фолклорният приказен модел в системата на 
литературната приказка (и особено стихотворната приказка), но и литературни жанрове 
като повестта и романа. Необходимо е да кажем, че пародийният елемент не е присъщ 
само на литературната приказка. Тази тенденция откриваме и във фолклорните и автори-
зираните варианти – такива са случаите с народните приказки с хумористичен оттенък, 
построени върху изобразяването на някаква комична ситуация от живота. Пример в това 
отношение е темата за глупостта в противовес на хитростта/мъдростта във фолклор-
ната приказка. Пародийният принцип може да се проявява на различни нива в текста – по 
отношение на мотиви, образи, представи. Текстовете, имащи ролята на неутрализиращи 
страшното с помощта на комичното, в известен смисъл стабилизират и обогатяват емо-
ционалната рецепция на текстовете, разширявайки диапазона на въздействие. Обработката 
на изходния текст по правило се осъществява на основата на „лъжливата конструкция“, при 

many word-groups also become shortened in the process of 
communication. Therefore shortening affects both single- and 
multi-word terms. Further on, Ginzburg insists that a distinc-
tion should be made between shortening of words in written 
and oral speech, consequently graphical and lexical abbrevia-
tions should be differentiated (Ginzburg et al., 1979).

On the whole, linguists use the hyperonym ‘shortening’ 
to group ‘initialisms’, ‘acronyms’, ‘clippings’ and ‘blends’ (with 
some variation in the terminology) together. The same typol-
ogy will be examined here by adding one more – univerbiza-
tion. Besides, the corpus of military abbreviations registers 
precisely four types of shortening: univerbization, blending, 
clipping and abbreviation, apart from the graphic presenta-
tion of terms which is also common. In all these cases, the 
term ‘short form of a term’ may be considered a common 
generic term of this classification group (Popova, 2012).

Classification of Shortened Forms in English for 
the Navy

Univerbization. Univerbization is regarded here as 
a form of shortening and a process of word-formation by 
which the words existent in the language making up a com-
pound lexeme or a syntactic phrase fuse into a single word/
one-word lexeme according to the Encyclopaedia of Modern 
Bulgarian (Russinov & Georgiev, 2000). It is a typical method 
of “economizing” linguistic means, … to convey maximum 
information through minimum linguistic means” (Zidarova, 
2008). In English terminology univerbization occurs with at 
least two-word compounds and results most often in a single 
word or compound. We determine three types in our corpus 
– substantivization, decomposition and ellipsis.

1. Substantivization with English navy terms follows 
three major models:

– Adj + N → N(pl) – spare parts → spares – резервни 
части; combatant assets → combatants – бойни сили и 
средства, auxiliary units → auxiliaries – спомагателни 
части, etc.

– Adj/Past Participle + N → N – enlisted men → 
enlisted – матроси и старшини, military services → mili-
tary - военни, wounded personnel → wounded – ранени, etc.

– V + prep/N + N → N – leadthrough operation → 
leadthrough – форсиране на минно заграждение, sail pass 
ceremony → sailpass – парад по време на учение, etc.

2. Decomposition affects the attribute in the com-
pound making it a headword. It can be exemplified with 
patrol combatant ship → patrol combatant – патрулен боен 
кораб, air/sea lift operation → air/sea lift – прехвърляне на 
войски и бойно оборудване по въздух и море, layer depth 
→ layer – дълбочина на слоя на скока, etc. Very often com-
pounds with more than one attributive element are subject 
to decomposition.

3. Ellipsis differs from decomposition in that (one of) the 
attributive component is left out, e.g. nuclear arms prolifera-
tion → nuclear proliferation – разпространение на ядрените 
оръжия, Persian Gulf war → Gulf war – война в Залива, etc.

Blending. The use of blending in forming new words 
and terms seems to be on the rise (especially in English). 
Fandrych insightfully remarks that the name ‘blending’ is 
metaphorical, because blends ‘mix’ random parts of exist-
ing lexemes (splinters) – structurally and semantically (Fan-
drych, 2008) and the very presence of at least two elements 
places them close to compounds. Not incidentally according 
to Marchand blending is “compounding by means of curtailed 
words” (1969).
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която „страшният разказ неочаквано се решава с фраза, която пренася цялото повествова-
ние в пародийно-комичен план“ (Muhlinin, 1985: 56). Този похват често се реализира в текста 
чрез формулата на финалната фраза, която пренася действието в полето на пародията, но 
е възможно да обхваща и други елементи, например преобръщане на традиционните роли 
дете – възрастен, при което детето „играе“ възрастен и обратното. 

Използването на народните приказки като първичен материал в авторизираните и 
авторските приказки е явление, което занимава и Джани Родари в книгата му „Граматика 
на фантазията“. По отношение на пародийния елемент в приказките, авторът е на мнение, 
че предлагайки друга перспектива, пародията всъщност подновява интереса към самата 
приказка – прави възможно повторното є (съ)преживяване, но от друг зрителен ъгъл. Опе-
рирането и играта с пародията Родари означава като „сбъркване при приказките“, а необ-
ходимо условие са доброто познаване и анализът на изходния материал от страна както 
на автора, така и на слушателя (Rodari, 1986: 4). Идеята за „оздравителното“ въздействие 
на приказката отново присъства в разбирането на автора, като в случая то е отнесено 
към играта, която пародирането и нонсенсът пораждат. Според Родари играта и пароди-
ята също са свързани с отнемане на страховите и дори брутални елементи в приказката: 
„Играта ще лиши вълка от драматичност, ще унижи чудовището, ще осмее вещицата, ще 
очертае по-отчетлива граница между света на истинските неща – където някои волности 
са просто невъзможни – и света на измислиците“ (Rodari, 1986: 5).

Според Б. Бетелхайм героите и събитията в приказките отразяват вътрешни кон-
фликти, но предлагат много фин  начин за разрешението им и набелязват стъпките, които 
водят обществото до една по-висока степен на хуманност. Приказката не задава големи 
интелектуални изисквания спрямо слушателя (дете или възрастен) и поради това той не би 
могъл да се почувства дискредитиран; напротив – приказката има успокояващо действие, 
тя носи вяра и надежда в бъдещето, обещавайки щастлив край (Bettelheim, 2000: 28).

Приказката от гледна точка на концепцията за играта на Йохан Хьойзинха
Във връзка с универсалността и комплексния характер на рецепцията на приказката, 

неколкократно беше изтъкната ролята на играта като значещ елемент в структурата и 
семантиката є – обстоятелство, върху което ще се фокусират настоящите редове. „Игро-
вият“ характер на детската литература е сравнително слабо проучван компонент, чиято 
реализация и проявления откриваме и в системата на приказката. Понятието на Йохан 
Хьойзинха за homo ludens може да бъде поставено в същността на разбирането за играта 
като основен елемент на всяка култура, който възниква и се реализира в нея и чрез нея. 
Изхождайки от изначалната обвързаност на приказката с мита и ритуала, както и от 
функциите на играта въобще, ще се опитаме да обясним функционирането на модела на при-
казката от гледна точка на концепцията за играта и да докажем нейната игрова същност. 

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.

Откъс от „Shortening in the Language  
of the Navy“

Galina V. Velikova
Nikola Vaptsarov Naval Academy (Bulgaria)

Theoretical Assumptions. If there is such a phe-
nomenon as language of the military, one of its character-
istic features globally is the abundance of shortened forms 
of terms and terminological phrases. This study will reflect 
on the typology of shortened forms in Naval English. It is 
based on a corpus created using the coursebook “English 
for the Navy” developed for the needs of cadets at the Naval 
Academy – Varna, Bulgaria, and comprising 1950 items. The 
corpus itself is compiled using the learning materials in the 
book as well as extracts from the Multinational Maritime 
Manuals (MMM) contained in it. It is authentic in nature, 
sufficiently large in size with a finite number of items in 
order to be objective and representative of the domain it 
is used in. 

Generally, scholars consider shortening as a means 
of term formation. Calling it lexical shortening Danilenko 
regards it a “structure for naming one and the same con-
cept with the same meaning but shortened by means of 
definite linguistic processes” (Danilenko, 1977). Sager offers 
an umbrella term compression which “has the dual function 
of providing shorter forms of expression for frequently used 
terms and new exclusive names for long forms that might 
not be understood as terminological units” (Sager, 1997). 
Shortening according to Fischer is “any word which can be 
deduced from one or more longer words, yet … the associa-
tion with the original base form still exists” (1998). Quirk et 
al. use the term abbreviation for shortening of words and 
claim that it is involved in English word-formation through 
acronymy, clipping and blending (1985).

On the other hand, Ginzburg states that shortening 
is “a substitution of a part for a whole” and adds that the 
process of shortening is not confined only to words because 
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Откъс от „Интерактивните методи  
в преподаването на предмети  

от философския цикъл“

Мая Рогашка 
Златомира Михайлова
ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна

В последните години особено много се говори за 
интерактивните методи на обучение. Ефективност-
та на обучението зависи от много фактори, един от 
които е ангажираността на ученика в свързани с обу-
чението действия. Традиционната образователна прак-
тика е основана на предпоставката, че знанието е 
нещо, което може да бъде предадено непосредствено 
от учителя на ученика. 

Най-съществен метод при обучение са методи-
те, които се използват за тяхното осъществяване. 
„Метод“ е гръцки термин и буквално означава път за 
изследване и начин на мислене и действие. Съществува 
изключително многообразие от дефиниции и определе-
ния на методите на обучение. Сред тях за целите на 
нашия доклад сме се спрели на следните: „Методите на 
обучение творят процесуалната страна на технологи-
ята на обучението, те му придават живот, определят 
до голяма степен облика му, те заедно със съдържание-
то са сърцевината му“ (Andreev, 1987: 196); „Методи-
те за обучение трябва да се определят като начин за 
организиране познанията на учащите се, осигуряващи 
овладяване на знанията, методите на познанието и 
практическата дейност“.

Методите в преподавателската дейност са 
много и различни. За постигане на желани знания и 
умения чрез различни тренинги се използват разно-
образни методи, средства и похвати. Изследвайки 
проблема за методите, специалистите подчертават, 

на метода са в това, че им помага да разкрият емоциите си и да дискутират „чувствител-
ни“ проблеми; да разберат какво чувстват и как реагират другите в различни ситуации; да 
наблюдават как се държат, като цяло, други хора в сложна и трудна социална ситуация; 
да са ангажирани изцяло или въвлечени в един проблем или идея; да получават незабавна и 
разнообразна обратна информация за собственото си представяне. Играейки, учениците 
усвояват нов опит и нов модел на поведение. Играта ги развива, социализира, терапевтира.  

След приключването на ролевите игри се прави анализ на видяното и чутото по време 
на тяхното изпълнение. В процеса на обсъждане се разкриват преживяванията, мислите 
и целесъобразността на действията на участниците в тях в съответствие с предвари-
телно поставените цели. Много важно е какви изводи ще си направят учениците под наше 
ръководство, как ще отразят и осмислят случилото се след игрите. Те трябва да могат да 
отговорят еднозначно на въпроси като: дали са постигнати поставените цели, усвоили ли 
са нови умения и знания, забавлявали ли са се, били ли са спонтанни и т.н. Ефективността 
на ролевите игри се разкрива чрез следните показатели: динамичност, емоционалност, съ-
причастност, мотивираност, провокативност, адекватност по отношение на място, време 
и особености на учениците (Ivanov, 2009: 109).

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5/2019 г.
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че няма универсален метод за работа във всякакви 
ситуации и с всички ученици, както и по всички пред-
мети. Една древна поговорка гласи: „Кажи ми – за-
бравям, покажи ми – помня, включи ме – разбирам“. 
Именно това обуславя мотивацията ни и желанието 
да внедрим и използваме различни методи в нашата 
работа, които да въвлекат учениците като участни-
ци в образователния процес. 

Известни са изследвания, които доказват, че 
човекът усвоява различно количество информация за 
едно и също време: при слушане – 10%, при гледане – 
20%, при слушане и гледане – 40 – 50%, при активно 
участие – 80 – 90%. При изложение на учителя сте-
пента на активност на ученика е 5%; при четене на 
текст – 10%, при аудио-визуални методи – 20%, при 
демонстрация – 30%, при дискусионни методи – 50%, 
при практически работи – 75%, при обучение на дру-
гите – 90%.

Към настоящия момент философията като уче-
бен предмет се изучава от ученици от VIII до XI клас 
веднъж седмично. В гимназията предметът се препода-
ва от двама педагогически специалисти с квалификация 
психолог учител.   

Изложение
Предметите от философските дисциплини са 

особено интересни за учениците. Темите са важни и 
значими за тяхната възраст. По много от тях те 
търсят отговор в своето бурно ежедневие, което е 
продиктувано от редица характеристики, сред които 
възраст, пол, религия, етнос, културални особености, 
ценностна система, семейна среда и др. Връзката с 
педагогическия специалист е освободена от напреже-
ние, почива на добри взаимоотношения, доверие и раз-
бирателство. Интересът към изучаваната дисциплина 
е завиден. Успеваемостта е добра. За представяне на 
учебния материал педагогическите специалисти имат 
възможност да изберат подходящи средства – програ-
миране на лекция, казус, филмова прожекция, демон-
страция, ролева игра, дискусия, работа по проект и др. 
Основната цел на педагогическите специалисти, които 
преподават, е да направляват и стимулират обучае-
мите в усвояването на полезни за тяхната работа 
знания и умения, като им предоставят теоретико-
методологически знания и ги подпомагат при тяхното 
адаптиране към реалните проблеми на класа. Учебните 
дейности се характеризират с активно ангажиране, 
изследователска активност, решения на проблеми и  
сътрудничество с другите. Целта на обучението по 
философия е не само да се предава информация, но 
също и да се преобразуват учениците от пасивни по-
лучатели на чужди знания в активни и търсещи. При-
лагането на иновативни методи и форми на работа в 
обучението се оказва ефективно и стимулиращо както 
по отношение качеството на знанията, така и за фор-
мирането на специфични умения, които способстват 
за личностното им израстване.

Според Мартин Валке: „Обучението не е спорт-
но състезание, в което учениците са зрители. Те не 
трябва само да стоят в клас, да слушат учителя, да 
запомнят неговите думи и да отговарят на въпросите 
му. Те трябва да дискутират за това, което изучават, 
да го свързват със своя личен опит, да го прилагат в 
практиката си“.

Използвани методи в часовете по философия
1. Метод „минилекция“
Лекцията е типиен пример за едностранно общуване. Приложението є показва, че 

занятията не са самоцелни, а се основават на определени теоретични постановки, свърза-
ни с процесите на междуличностното общуване, които разширяват компетентността на 
обучаемите в тази сфера. Резултатите от прилагането на лекцията са много добри, ако 
се спазват редица дидактически и психологически изисквания. Въздействието є намалява 
тогава, когато преподавателят разчита само на говоренето, без да използва технически и 
други помощни средства за онагледяване (Ramchev, 2002: 497).

Лекцията е един от най-скучните методи за учениците, но с помощта на педагоги-
ческото майсторство на учителите и приложение на допълнителни методи за онагледяване 
учениците приемат предадената информация и получават нови знания. 

2. Метод „беседа“
Беседата е основен метод за овладяване на знания. Тя се определя като диалогичен 

начин за изложение на учебното съдържание. Това е един от най-старите методи, който се 
осъществява от много добре подготвени лица – преподаватели и специалисти. В нашата 
дейност използваме различни видове беседи: за разработване и усвояване на нови знания и 
за повторение и затвърдяване на знанията, съответно с техните две форми – уводна и 
заключителна. Учениците се включват активно в този метод с представяне на свое мнение 
по разглеждан проблем. 

В нашата работа беседата е един от най-предпочитаните методи от нашите възпи-
таници. Младежите подхождат с изключителен интерес към възможността да дискутират 
важни житейски теми с нас и да споделят личен опит, знания и наблюдения по разглежда-
ните въпроси. 

3. Мозъчна атака (брейнсторминг)
Брейнсторминг е психологическа практика за използване на колективния творчески 

потенциал за вземането на оптимални решения. Той стимулира мозъчната активност с цел 
генериране на нови идеи. Използва се за намиране на ефикасно решение на трудни и важни 
проблеми. В прилагането му има две фази. През първата се обсъждат всички включени в 
тази процедура, които генерират идеи. През втората се обсъждат изказаните идеи и реше-
ния и се избира най-ефикасното от тях. Изборът на решението се прави от възложителите, 
организаторите и от експерти (Ramchev, 2002: 479). 

Брейнсторминг е един от най-популярните методи за намиране на решения чрез 
безкритично представяне на различни мнения. Като техника я използваме за бързо прово-
киране на асоциации по дадена тема за кратко време. Педагогическият специалист записва 
асоциациите на дъската или на флипчарт. Записаните асоциации могат да се използват за 
различни цели: за обобщаване на мнението, за изработване на мрежа от понятия, за основа 
на групова работа и др. 

По време на брейнсторминг всички са равни и целта не е излъчването на лидер и по-
бедител в мозъчната надпревара. Забраняваме критики, присмиване, правене на физиономии. 
Всички идеи са равни, те се допълват, а не категорично да се отричат. Учителят дава ду-
мата на всички участници и обикновено си избира помощник – ученик, който записва нови-
те идеи. Не допускаме обсъждане на формулираните идеи преди приключване на мозъчната 
атака. Участниците се стимулират непрекъснато да генерират идеи. И целият процес не 
трае повече от 3 – 5 мин., по-скоро като загрявка за часа. Методът е много харесван от 
учениците и помага за енергетизиране на класа. 

4. SWOT анализ
Наименованието на  SWOT анализа е абревиатура от първите букви на английски-

те наименования на изследваните характеристики: Силни страни (Strengths); Слаби стра-
ни (Weaknesses); Възможности (Opportunities); Страхове или заплахи/опасения (Threats). При 
този метод класът обикновено търси отговора на всяка от четирите области. Важно е 
да се отбележи, че когато изследваме силни страни и слабости, се насочваме към даден 
проблем, а когато анализираме заплахи и възможности за развитие, вниманието е концен-
трирано към контекста, в който проблемът се развива. Учениците обикновено са точни в 
преценката си за силните страни и слабостите, но не мислят достатъчно широкомащабно 
в категориите „възможности“ и „заплахи“.

5. Ролеви игри
Активен метод на обучение, базиращ се на изследване на преживяванията на участ-

ниците, всеки от които получава сценарий за определена роля. Главната цел е да се обсъди 
и да се научи повече от нашия опит и този на другите. Чрез тях се възпроизвеждат 
типични или сложни ситуации, в които учениците усъвършенстват комуникативната си 
компетентност, формират се умения за адекватно реагиране в определена ситуация или 
за почувстване поведението на другите хора. Това е чудесен начин учениците да изразят в 
малка група собственото си отношение към определен проблем с учебна цел. Предимствата 
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че няма универсален метод за работа във всякакви 
ситуации и с всички ученици, както и по всички пред-
мети. Една древна поговорка гласи: „Кажи ми – за-
бравям, покажи ми – помня, включи ме – разбирам“. 
Именно това обуславя мотивацията ни и желанието 
да внедрим и използваме различни методи в нашата 
работа, които да въвлекат учениците като участни-
ци в образователния процес. 

Известни са изследвания, които доказват, че 
човекът усвоява различно количество информация за 
едно и също време: при слушане – 10%, при гледане – 
20%, при слушане и гледане – 40 – 50%, при активно 
участие – 80 – 90%. При изложение на учителя сте-
пента на активност на ученика е 5%; при четене на 
текст – 10%, при аудио-визуални методи – 20%, при 
демонстрация – 30%, при дискусионни методи – 50%, 
при практически работи – 75%, при обучение на дру-
гите – 90%.

Към настоящия момент философията като уче-
бен предмет се изучава от ученици от VIII до XI клас 
веднъж седмично. В гимназията предметът се препода-
ва от двама педагогически специалисти с квалификация 
психолог учител.   

Изложение
Предметите от философските дисциплини са 

особено интересни за учениците. Темите са важни и 
значими за тяхната възраст. По много от тях те 
търсят отговор в своето бурно ежедневие, което е 
продиктувано от редица характеристики, сред които 
възраст, пол, религия, етнос, културални особености, 
ценностна система, семейна среда и др. Връзката с 
педагогическия специалист е освободена от напреже-
ние, почива на добри взаимоотношения, доверие и раз-
бирателство. Интересът към изучаваната дисциплина 
е завиден. Успеваемостта е добра. За представяне на 
учебния материал педагогическите специалисти имат 
възможност да изберат подходящи средства – програ-
миране на лекция, казус, филмова прожекция, демон-
страция, ролева игра, дискусия, работа по проект и др. 
Основната цел на педагогическите специалисти, които 
преподават, е да направляват и стимулират обучае-
мите в усвояването на полезни за тяхната работа 
знания и умения, като им предоставят теоретико-
методологически знания и ги подпомагат при тяхното 
адаптиране към реалните проблеми на класа. Учебните 
дейности се характеризират с активно ангажиране, 
изследователска активност, решения на проблеми и  
сътрудничество с другите. Целта на обучението по 
философия е не само да се предава информация, но 
също и да се преобразуват учениците от пасивни по-
лучатели на чужди знания в активни и търсещи. При-
лагането на иновативни методи и форми на работа в 
обучението се оказва ефективно и стимулиращо както 
по отношение качеството на знанията, така и за фор-
мирането на специфични умения, които способстват 
за личностното им израстване.

Според Мартин Валке: „Обучението не е спорт-
но състезание, в което учениците са зрители. Те не 
трябва само да стоят в клас, да слушат учителя, да 
запомнят неговите думи и да отговарят на въпросите 
му. Те трябва да дискутират за това, което изучават, 
да го свързват със своя личен опит, да го прилагат в 
практиката си“.

Използвани методи в часовете по философия
1. Метод „минилекция“
Лекцията е типиен пример за едностранно общуване. Приложението є показва, че 

занятията не са самоцелни, а се основават на определени теоретични постановки, свърза-
ни с процесите на междуличностното общуване, които разширяват компетентността на 
обучаемите в тази сфера. Резултатите от прилагането на лекцията са много добри, ако 
се спазват редица дидактически и психологически изисквания. Въздействието є намалява 
тогава, когато преподавателят разчита само на говоренето, без да използва технически и 
други помощни средства за онагледяване (Ramchev, 2002: 497).

Лекцията е един от най-скучните методи за учениците, но с помощта на педагоги-
ческото майсторство на учителите и приложение на допълнителни методи за онагледяване 
учениците приемат предадената информация и получават нови знания. 

2. Метод „беседа“
Беседата е основен метод за овладяване на знания. Тя се определя като диалогичен 

начин за изложение на учебното съдържание. Това е един от най-старите методи, който се 
осъществява от много добре подготвени лица – преподаватели и специалисти. В нашата 
дейност използваме различни видове беседи: за разработване и усвояване на нови знания и 
за повторение и затвърдяване на знанията, съответно с техните две форми – уводна и 
заключителна. Учениците се включват активно в този метод с представяне на свое мнение 
по разглеждан проблем. 

В нашата работа беседата е един от най-предпочитаните методи от нашите възпи-
таници. Младежите подхождат с изключителен интерес към възможността да дискутират 
важни житейски теми с нас и да споделят личен опит, знания и наблюдения по разглежда-
ните въпроси. 

3. Мозъчна атака (брейнсторминг)
Брейнсторминг е психологическа практика за използване на колективния творчески 

потенциал за вземането на оптимални решения. Той стимулира мозъчната активност с цел 
генериране на нови идеи. Използва се за намиране на ефикасно решение на трудни и важни 
проблеми. В прилагането му има две фази. През първата се обсъждат всички включени в 
тази процедура, които генерират идеи. През втората се обсъждат изказаните идеи и реше-
ния и се избира най-ефикасното от тях. Изборът на решението се прави от възложителите, 
организаторите и от експерти (Ramchev, 2002: 479). 

Брейнсторминг е един от най-популярните методи за намиране на решения чрез 
безкритично представяне на различни мнения. Като техника я използваме за бързо прово-
киране на асоциации по дадена тема за кратко време. Педагогическият специалист записва 
асоциациите на дъската или на флипчарт. Записаните асоциации могат да се използват за 
различни цели: за обобщаване на мнението, за изработване на мрежа от понятия, за основа 
на групова работа и др. 

По време на брейнсторминг всички са равни и целта не е излъчването на лидер и по-
бедител в мозъчната надпревара. Забраняваме критики, присмиване, правене на физиономии. 
Всички идеи са равни, те се допълват, а не категорично да се отричат. Учителят дава ду-
мата на всички участници и обикновено си избира помощник – ученик, който записва нови-
те идеи. Не допускаме обсъждане на формулираните идеи преди приключване на мозъчната 
атака. Участниците се стимулират непрекъснато да генерират идеи. И целият процес не 
трае повече от 3 – 5 мин., по-скоро като загрявка за часа. Методът е много харесван от 
учениците и помага за енергетизиране на класа. 

4. SWOT анализ
Наименованието на  SWOT анализа е абревиатура от първите букви на английски-

те наименования на изследваните характеристики: Силни страни (Strengths); Слаби стра-
ни (Weaknesses); Възможности (Opportunities); Страхове или заплахи/опасения (Threats). При 
този метод класът обикновено търси отговора на всяка от четирите области. Важно е 
да се отбележи, че когато изследваме силни страни и слабости, се насочваме към даден 
проблем, а когато анализираме заплахи и възможности за развитие, вниманието е концен-
трирано към контекста, в който проблемът се развива. Учениците обикновено са точни в 
преценката си за силните страни и слабостите, но не мислят достатъчно широкомащабно 
в категориите „възможности“ и „заплахи“.

5. Ролеви игри
Активен метод на обучение, базиращ се на изследване на преживяванията на участ-

ниците, всеки от които получава сценарий за определена роля. Главната цел е да се обсъди 
и да се научи повече от нашия опит и този на другите. Чрез тях се възпроизвеждат 
типични или сложни ситуации, в които учениците усъвършенстват комуникативната си 
компетентност, формират се умения за адекватно реагиране в определена ситуация или 
за почувстване поведението на другите хора. Това е чудесен начин учениците да изразят в 
малка група собственото си отношение към определен проблем с учебна цел. Предимствата 
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Откъс от „Интерактивните методи  
в преподаването на предмети  

от философския цикъл“

Мая Рогашка 
Златомира Михайлова
ПГГСД „Николай Хайтов“ – Варна

В последните години особено много се говори за 
интерактивните методи на обучение. Ефективност-
та на обучението зависи от много фактори, един от 
които е ангажираността на ученика в свързани с обу-
чението действия. Традиционната образователна прак-
тика е основана на предпоставката, че знанието е 
нещо, което може да бъде предадено непосредствено 
от учителя на ученика. 

Най-съществен метод при обучение са методи-
те, които се използват за тяхното осъществяване. 
„Метод“ е гръцки термин и буквално означава път за 
изследване и начин на мислене и действие. Съществува 
изключително многообразие от дефиниции и определе-
ния на методите на обучение. Сред тях за целите на 
нашия доклад сме се спрели на следните: „Методите на 
обучение творят процесуалната страна на технологи-
ята на обучението, те му придават живот, определят 
до голяма степен облика му, те заедно със съдържание-
то са сърцевината му“ (Andreev, 1987: 196); „Методи-
те за обучение трябва да се определят като начин за 
организиране познанията на учащите се, осигуряващи 
овладяване на знанията, методите на познанието и 
практическата дейност“.

Методите в преподавателската дейност са 
много и различни. За постигане на желани знания и 
умения чрез различни тренинги се използват разно-
образни методи, средства и похвати. Изследвайки 
проблема за методите, специалистите подчертават, 

на метода са в това, че им помага да разкрият емоциите си и да дискутират „чувствител-
ни“ проблеми; да разберат какво чувстват и как реагират другите в различни ситуации; да 
наблюдават как се държат, като цяло, други хора в сложна и трудна социална ситуация; 
да са ангажирани изцяло или въвлечени в един проблем или идея; да получават незабавна и 
разнообразна обратна информация за собственото си представяне. Играейки, учениците 
усвояват нов опит и нов модел на поведение. Играта ги развива, социализира, терапевтира.  

След приключването на ролевите игри се прави анализ на видяното и чутото по време 
на тяхното изпълнение. В процеса на обсъждане се разкриват преживяванията, мислите 
и целесъобразността на действията на участниците в тях в съответствие с предвари-
телно поставените цели. Много важно е какви изводи ще си направят учениците под наше 
ръководство, как ще отразят и осмислят случилото се след игрите. Те трябва да могат да 
отговорят еднозначно на въпроси като: дали са постигнати поставените цели, усвоили ли 
са нови умения и знания, забавлявали ли са се, били ли са спонтанни и т.н. Ефективността 
на ролевите игри се разкрива чрез следните показатели: динамичност, емоционалност, съ-
причастност, мотивираност, провокативност, адекватност по отношение на място, време 
и особености на учениците (Ivanov, 2009: 109).

Пълния текст четете в „Професионално образование“, кн. 5/2019 г.
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която „страшният разказ неочаквано се решава с фраза, която пренася цялото повествова-
ние в пародийно-комичен план“ (Muhlinin, 1985: 56). Този похват често се реализира в текста 
чрез формулата на финалната фраза, която пренася действието в полето на пародията, но 
е възможно да обхваща и други елементи, например преобръщане на традиционните роли 
дете – възрастен, при което детето „играе“ възрастен и обратното. 

Използването на народните приказки като първичен материал в авторизираните и 
авторските приказки е явление, което занимава и Джани Родари в книгата му „Граматика 
на фантазията“. По отношение на пародийния елемент в приказките, авторът е на мнение, 
че предлагайки друга перспектива, пародията всъщност подновява интереса към самата 
приказка – прави възможно повторното є (съ)преживяване, но от друг зрителен ъгъл. Опе-
рирането и играта с пародията Родари означава като „сбъркване при приказките“, а необ-
ходимо условие са доброто познаване и анализът на изходния материал от страна както 
на автора, така и на слушателя (Rodari, 1986: 4). Идеята за „оздравителното“ въздействие 
на приказката отново присъства в разбирането на автора, като в случая то е отнесено 
към играта, която пародирането и нонсенсът пораждат. Според Родари играта и пароди-
ята също са свързани с отнемане на страховите и дори брутални елементи в приказката: 
„Играта ще лиши вълка от драматичност, ще унижи чудовището, ще осмее вещицата, ще 
очертае по-отчетлива граница между света на истинските неща – където някои волности 
са просто невъзможни – и света на измислиците“ (Rodari, 1986: 5).

Според Б. Бетелхайм героите и събитията в приказките отразяват вътрешни кон-
фликти, но предлагат много фин  начин за разрешението им и набелязват стъпките, които 
водят обществото до една по-висока степен на хуманност. Приказката не задава големи 
интелектуални изисквания спрямо слушателя (дете или възрастен) и поради това той не би 
могъл да се почувства дискредитиран; напротив – приказката има успокояващо действие, 
тя носи вяра и надежда в бъдещето, обещавайки щастлив край (Bettelheim, 2000: 28).

Приказката от гледна точка на концепцията за играта на Йохан Хьойзинха
Във връзка с универсалността и комплексния характер на рецепцията на приказката, 

неколкократно беше изтъкната ролята на играта като значещ елемент в структурата и 
семантиката є – обстоятелство, върху което ще се фокусират настоящите редове. „Игро-
вият“ характер на детската литература е сравнително слабо проучван компонент, чиято 
реализация и проявления откриваме и в системата на приказката. Понятието на Йохан 
Хьойзинха за homo ludens може да бъде поставено в същността на разбирането за играта 
като основен елемент на всяка култура, който възниква и се реализира в нея и чрез нея. 
Изхождайки от изначалната обвързаност на приказката с мита и ритуала, както и от 
функциите на играта въобще, ще се опитаме да обясним функционирането на модела на при-
казката от гледна точка на концепцията за играта и да докажем нейната игрова същност. 

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 5/2019 г.

Откъс от „Shortening in the Language  
of the Navy“

Galina V. Velikova
Nikola Vaptsarov Naval Academy (Bulgaria)

Theoretical Assumptions. If there is such a phe-
nomenon as language of the military, one of its character-
istic features globally is the abundance of shortened forms 
of terms and terminological phrases. This study will reflect 
on the typology of shortened forms in Naval English. It is 
based on a corpus created using the coursebook “English 
for the Navy” developed for the needs of cadets at the Naval 
Academy – Varna, Bulgaria, and comprising 1950 items. The 
corpus itself is compiled using the learning materials in the 
book as well as extracts from the Multinational Maritime 
Manuals (MMM) contained in it. It is authentic in nature, 
sufficiently large in size with a finite number of items in 
order to be objective and representative of the domain it 
is used in. 

Generally, scholars consider shortening as a means 
of term formation. Calling it lexical shortening Danilenko 
regards it a “structure for naming one and the same con-
cept with the same meaning but shortened by means of 
definite linguistic processes” (Danilenko, 1977). Sager offers 
an umbrella term compression which “has the dual function 
of providing shorter forms of expression for frequently used 
terms and new exclusive names for long forms that might 
not be understood as terminological units” (Sager, 1997). 
Shortening according to Fischer is “any word which can be 
deduced from one or more longer words, yet … the associa-
tion with the original base form still exists” (1998). Quirk et 
al. use the term abbreviation for shortening of words and 
claim that it is involved in English word-formation through 
acronymy, clipping and blending (1985).

On the other hand, Ginzburg states that shortening 
is “a substitution of a part for a whole” and adds that the 
process of shortening is not confined only to words because 
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често майчин) глас с неговите интонации, сила и музикалност стои в основата на комуни-
кацията между детето и приказния текст, осъществяваща се на базата на взаимно доверие 
и интимност, които, от своя страна, допринасят за смекчаването на  страховия елемент. 
Освен смисловите и емоционалните връзки, които приказката поражда у невръстния възпри-
емател, за него тя е и богат източник на лингвистична информация. „Слушането“ на тек-
стовете е свързано с определени усилия от страна на детето за овладяване на отделните 
езикови единици и установяване на връзките помежду им. Не без значение е и развитието на 
способността за правене на  изводи, които способстват за конструирането на мисловни про-
цеси, свързани и с възприемането на действителността, като цяло (Rodari, 1986: 178 – 180). 

Рецепцията на приказката от детето е многоаспектен проблем, свързан със специ-
фиката както на детското мислене, така и на самия жанр. Този тип произведения провоки-
рат у детето асоциативното мислене и въображението, оперирайки с игровия характер на 
литературата, като предизвикват наслада и чувство на удовлетворение у читателя. Това 
удоволствие при детето е предизвикано преди всичко от състоянието на напрегнато очак-
ване, следствие от играта със страха в приказката. Именно върху този проблем фокусира 
вниманието си М. Енчев в статията си „Пародийното и играта със страха в детската ре-
цепция на приказката“. Магията на съспенса в приказката се крие според него в изначалната 
предразположеност на детето към въздействието на страха, обусловено от невръстната 
възраст и нейните характерни особености. Функцията на страха в приказката се движи от 
създаването на напрегната ситуация, събуждаща леко усещане за страх, до преодоляване-
то на страха, което поражда определена емоционална разтуха. Енчев изтъква като важен 
момент при възприемането на тези произведения от детето ролята на страшното за 
овладяване на страха (Enchev, 1994: 134). Веднъж конкретизирано и приело определен образ в 
приказките, усещането за напрегнатост може да се окаже ключов механизъм за справяне с 
неопределените детски страхове. Във връзка с психологическото тълкуване  на приказката, 
трябва да подчертаем, че приказният текст има своето „лечебно“ въздействие върху психи-
ката не само на детето, но и на възрастния, предлагайки модел за справяне със страховете 
и фобиите. Усещането за страх и напрегнатост има строго определена граница и тя не може 
да бъде прекрачена, тъй като самата стереотипност в приказното повествование не позво-
лява това. В доказателство на тази теза ще споменем обстоятелството, че разказвачът на 
приказки в обществото обикновено е възрастен, най-често – от женски пол, което в голяма 
степен дискредитира породения от разказваното (четеното) страх. Антитеза на страха 
във вълшебната приказка е хармоничният и подреден модел на света, който тя изгражда, а 
щастливият финал е резултат от компенсаторен процес и средство за постигане на баланс. 
Смекченото присъствие на страха в приказките, и особено във вълшебните, е обусловено и 
от педагогическите функции, от които не са лишени този вид текстове. Още от времето 
на първобитните хора се разказват истории за зли духове, демони и пр. като средство, с 
което родителите плашат децата си, внушавайки им норми на поведение. Процесът на иден-
тификация с героя на приказката има немалка роля за победа над страха. Отъждествявайки 
се с безсмърния герой, детето подсъзнателно противодейства на страшното посредством 
неговите ограничители в системата на приказното повествование – намесата на вълшебни 
помощници, предварителната яснота за победата над антагониста при финалната битка с 
протагониста и т.н. (Enchev, 1994). Безспорно изключително важен елемент, противостоящ 
на страшното в приказката, чиято роля изтъква и Енчев в горепосочената статия, е паро-
дията. Използването на пародията е начин за регулиране на страховия рефлекс при рецепци-
ята на приказката. Страхът под формата на игра е сигурен метод за дискредитирането му. 
С помощта на комичното страховитото лице на приказката е смекчено, а антагонистът – 
освободен от зловещите си характеристики. В известен смисъл той е демитологизиран – по 
термина на Мелетински. Пародията е широко използван похват в литературната приказка, 
който получава пълноценна реализация и в българската детска литература през първата 
половина на двадесети век. Елин Пелин, Ран Босилек, Ангел Каралийчев дават тласък на упо-
требата на пародията, изграждайки творбите си върху принципа на пародийния ефект. На 
подобна трансформация е подложен не само фолклорният приказен модел в системата на 
литературната приказка (и особено стихотворната приказка), но и литературни жанрове 
като повестта и романа. Необходимо е да кажем, че пародийният елемент не е присъщ 
само на литературната приказка. Тази тенденция откриваме и във фолклорните и автори-
зираните варианти – такива са случаите с народните приказки с хумористичен оттенък, 
построени върху изобразяването на някаква комична ситуация от живота. Пример в това 
отношение е темата за глупостта в противовес на хитростта/мъдростта във фолклор-
ната приказка. Пародийният принцип може да се проявява на различни нива в текста – по 
отношение на мотиви, образи, представи. Текстовете, имащи ролята на неутрализиращи 
страшното с помощта на комичното, в известен смисъл стабилизират и обогатяват емо-
ционалната рецепция на текстовете, разширявайки диапазона на въздействие. Обработката 
на изходния текст по правило се осъществява на основата на „лъжливата конструкция“, при 

many word-groups also become shortened in the process of 
communication. Therefore shortening affects both single- and 
multi-word terms. Further on, Ginzburg insists that a distinc-
tion should be made between shortening of words in written 
and oral speech, consequently graphical and lexical abbrevia-
tions should be differentiated (Ginzburg et al., 1979).

On the whole, linguists use the hyperonym ‘shortening’ 
to group ‘initialisms’, ‘acronyms’, ‘clippings’ and ‘blends’ (with 
some variation in the terminology) together. The same typol-
ogy will be examined here by adding one more – univerbiza-
tion. Besides, the corpus of military abbreviations registers 
precisely four types of shortening: univerbization, blending, 
clipping and abbreviation, apart from the graphic presenta-
tion of terms which is also common. In all these cases, the 
term ‘short form of a term’ may be considered a common 
generic term of this classification group (Popova, 2012).

Classification of Shortened Forms in English for 
the Navy

Univerbization. Univerbization is regarded here as 
a form of shortening and a process of word-formation by 
which the words existent in the language making up a com-
pound lexeme or a syntactic phrase fuse into a single word/
one-word lexeme according to the Encyclopaedia of Modern 
Bulgarian (Russinov & Georgiev, 2000). It is a typical method 
of “economizing” linguistic means, … to convey maximum 
information through minimum linguistic means” (Zidarova, 
2008). In English terminology univerbization occurs with at 
least two-word compounds and results most often in a single 
word or compound. We determine three types in our corpus 
– substantivization, decomposition and ellipsis.

1. Substantivization with English navy terms follows 
three major models:

– Adj + N → N(pl) – spare parts → spares – резервни 
части; combatant assets → combatants – бойни сили и 
средства, auxiliary units → auxiliaries – спомагателни 
части, etc.

– Adj/Past Participle + N → N – enlisted men → 
enlisted – матроси и старшини, military services → mili-
tary - военни, wounded personnel → wounded – ранени, etc.

– V + prep/N + N → N – leadthrough operation → 
leadthrough – форсиране на минно заграждение, sail pass 
ceremony → sailpass – парад по време на учение, etc.

2. Decomposition affects the attribute in the com-
pound making it a headword. It can be exemplified with 
patrol combatant ship → patrol combatant – патрулен боен 
кораб, air/sea lift operation → air/sea lift – прехвърляне на 
войски и бойно оборудване по въздух и море, layer depth 
→ layer – дълбочина на слоя на скока, etc. Very often com-
pounds with more than one attributive element are subject 
to decomposition.

3. Ellipsis differs from decomposition in that (one of) the 
attributive component is left out, e.g. nuclear arms prolifera-
tion → nuclear proliferation – разпространение на ядрените 
оръжия, Persian Gulf war → Gulf war – война в Залива, etc.

Blending. The use of blending in forming new words 
and terms seems to be on the rise (especially in English). 
Fandrych insightfully remarks that the name ‘blending’ is 
metaphorical, because blends ‘mix’ random parts of exist-
ing lexemes (splinters) – structurally and semantically (Fan-
drych, 2008) and the very presence of at least two elements 
places them close to compounds. Not incidentally according 
to Marchand blending is “compounding by means of curtailed 
words” (1969).
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епизоди са нанизани опростено по един и същ модел, а жената майка е в ролята на най-чест 
разказвач на приказките (Šmahelová, 1989: 100). 

За разлика от фолклорната приказка, при авторизираните и aвторските варианти е 
налице категорична идейна и смислова ориентация на посланието към определена читател-
ска група – детската аудитория, което може да се разглежда като известно разколебаване 
на универсалния є аспект (Simeonov, 2009: 34).  

С въпроса за рецепцията на приказката е тясно свързан и проблемът за възпи-
тателното въздействие на текстовете. Фолклорните приказки, разбирани като модел и 
отражение на човешкия живот, са носители на начина на мислене и светоусещането на 
колективния човек. Натоварвайки текста с различни идейни представи, житейски проблеми, 
мечти и копнежи на колектива, към който принадлежи, анонимният разказвач всъщност 
изразява отношението на определена общност към отделните явления в същата тази общ-
ност. Възрастовият критерий на детството поставя определени изисквания към приказ-
ката по отношение както на сюжета, така и на поетиката на текстовете. Във връзка с 
изграждането на образите се наблюдава тенденция към обобщение и схематизация – уни-
версалните характеристики преобладават в сравнение с индивидуалните. Подробностите 
около личността на героя, психологическите мотивировки и описанието на различни психо-
логически състояния отстъпват място на обобщението и типизацията, които със своята 
общоприложимост улесняват детската рецепция в посока към самоидентификацията и поз-
воляват вмъкването на дидактични елементи. Тенденцията към опростяване, която е ясно 
видима при действащите лица, в самото действие и в описанието на окръжаващата среда, 
се проявява и в композицията на приказката. В повечето случаи сюжетът  следва просто и 
стереотипно развитие на действието, като постройката също е ясна и точна, което, от 
своя страна, е предпоставка за безпроблемното запаметяване на действието от страна на 
детето. Еднотипността в описанието на героите не оставя у детето съмнение за принад-
лежността им към положителните или отрицателните действащи лица, а оттук – и към 
бързото разграничаване на доброто от злото и обратно. Тези характеристики са причина 
приказката да бъде разпозната преди всичко като детска  литература и да се превърне в 
предпочитано детско четиво. 

За възпитателния аспект на приказните текстове във връзка с т.нар. „борба за при-
казката“ в контекста на Чешката модерна говори Я. Червенка в своя статия върху темата. 
Начален тласък на „борбата за приказката“ в Чехия дава рецензията на Ярослав Петрбок 
за приказките на К. Я. Ербен в сп. „Ухор“ от 1913 г., в която авторът поставя въпроса 
за необходимостта от този тип текстове въобще като част от детската литература.  
В защита на тезата си Петрбок изтъква ненадежността на приказката като средство за 
възпитателно въздействие върху детето с оглед на фалшивите сантиментални представи, 
които създава у реципиента, както и наличието на редица епизоди в системата на сюжета 
є, съдържащи излишна жестокост и прекомерна грубост.  Тази статия предизвиква разгоре-
щена дискусия на страниците на списанието, в която тезата на Петрбок среща сериозен 
отпор. „Защитниците“ на приказката подчертават нейната роля за развитието на фанта-
зията и абстрактното мислене у детето и напълно отхвърлят тезата на Петрбок, според 
която приказката представя истината като лъжа, в която детето свиква да живее (Červen-
ka, 1960: 273). Естетическото въздействие на приказката върху малкия читател (слушател) 
в голяма степен се определя от идейния замисъл на произведенията и внушението, което 
пораждат. Червенка вижда в противопоставянето на доброто и злото в тези текстове не 
самоцелна и изолирана проява, а съзнателна употреба на контраста, чиято цел е да доведе 
до разрешаването на конфликта между двете страни. На базата на конкретни и достъпни 
за детето случки и художествени образи приказното произведение  разкрива пред детето 
по-сложни етични и морални проблеми, чийто абстрактен характер би бил трудноразбираем 
без съдействието на фантастично-чудесното. В някои текстове например народната ви-
зия за справедливостта често е изградена върху образите на умни девойки и момци, които  
въпреки ниския си социален статут стават царе, царкини или просто получават заслужена 
награда в края на приказката благодарение на положителните си качества. Друг момент, 
съдържащ морален оттенък, откриваме при поставянето на задача към героя в някои при-
казки. Чест модел е задаването на неизпълнимо условие от страна на бащата на принцеса-
та, с което героят трябва да се справи – не с помощта на физическите си способности, а 
благодарение на нравственото си превъзходство, включващо прояви на доброта и великоду-
шие към хора, животни и пр. 

Във връзка с възпитателния характер на приказното творчество трябва да отбеле-
жим и познавателния аспект на този тип текстове, както и комуникативната им функ-
ция. Джани Родари изтъква семиологичния анализ като метод за тълкуване на детската 
рецепция и подчертава значението на същността на изразяване. Интересът на детето 
слушател е детерминиран не само от съдържанието на текста, но и от различните сигнали, 
които четящият (разказващият) приказката изпраща на реципиента. Родителският (най-

An important aspect in relation to this study is that blending involves two consecutive pro-
cesses of clipping first and compounding then. It is a conscious method of term formation, in fact “It 
is not uncommon for new technical terms to be created by blending” (Stockwell & Minkova, 2001). 
If we apply the so-called blending rule defined by Plag as AB + CD → blend with A, B, C and D, 
referring to the respective parts of the elements involved (Plag, 2003), we will be able to identify the 
following subtypes in navy terminology:

1. AB + CD → AC – medical evacuation → medevac – медицинска евакуация; electronic 
intelligence → elint – електронно разузнаване; experimental tactics → extac – публикация на 
НАТО за взаимодействие с ненатовски сили

2. AB + CD → AD - operational plan – oplan → оперативен план; destroyer squadron → 
desron – дивизион разрушители

3. AB + CD → ACD – directing staff → distaff – щаб на ръководството на учението; 
submarine area → subarea – зона за подводни операции; parachute troops → paratroops – 
парашутни войски

4. AB + CD → ABC – unit identification → unitid – идентификация на частите; air coor-
dination → aircoord – координация на военните действия във въздуха; radar data → radardat 
– радарни данни, etc.

5. AB + CD → AB/CD – air task → airtask – задачa за въздушни операции; air asset 
→ airasset – разгръщане на сили и средства във въздуха, the class marking blends without an 
overlap. 

Yet other classes may be differentiated based on 3 elements as in commander destroyer 
squadron → comdesron – командир на дивизион разрушители where the blending is an initial-in-
itial-final splinter formation; European Maritime Forces → EUROMARFOR – европейски морски 
сили where all elements are cut off initially. There may even be longer blends such as STANAV-
FORMED – a formation from Standing Naval Force Mediterranean – постоянен флот на НАТО 
за Средиземно море, or combinations of abbreviated and blended elements as in UNPROFOR → 
United Nations Protection Forces – миротворчески сили на НАТО and so on. These hybrid forms 
will be discussed in detail later on.

Clipping. Clipping is apparently used more often in professional slang than in regular terms. 
According to Marchand (1969), clippings are not coined as words belonging to the standard vocabu-
lary of a language, rather they form part of a special group in professional jargon. Another important 
point to consider is that “the moment a clipping loses its connection with the longer word of which 
it is a shortening, it ceases to belong to word-formation, as it has then become an unrelated lexical 
unit (Lyons, 1977). Clipped words arise after dropping either the beginning, final or central part of 
the word. Users of each language tend to express themselves as economically as possible and to omit 
redundant parts of long compounds or multi-word terms without diminishing their meanings. This 
type of shortening is much more used in English, and naval terminology is no exception, e.g. copter 
< helicopter – хеликоптер but also heli; plane < airplane - самолет; shun < attention – мирно 
where clipping is initial; gas < gasoline – бензин; prop < propeller - винт; amph < amphibious – 
десантен; en < enemy – вражески; recon < reconnaissance – тактическо разузнаване; log < 
logistics – логистика, etc. where clipping is final, the latter being very common in the language of the 
Navy. Medial clipping is very rare as in fo’c’sle ← forecastle – бак and bosun ← boatswain – боцман. 

An interesting type of shortened forms, mostly a result of clipping, occurs in the so-called 
Multinational Maritime Manuals (MMM), otherwise known as EXTAC, such as CO < command, EX 
< exercise, ME < meteorology, NA < navigation, RE < readiness and many others. These are used 
to designate groups of signals to be exchanged in multinational exercises.

Last but not least, multi-word terms may undergo clipping by preserving and combining 
their initial parts, e.g. satcom < satellite communications – спътникови комуникации; sitrep < 
situation report – доклад за обстановката, subroc < submarine rocket – подводна ракета, etc. 
but the process leads to blends of the AC type. It should be noted that written clippings do not leave 
the written domain, so when read aloud, their full forms are pronounced.

Abbreviation. Abbreviations ensure communication not only through economy of effort but 
also by condensing information and enhancing the information value of certain linguistic units. They 
are short or abbreviated forms of terms, consequently a special category of synonym which assumes 
a particular importance in special languages (Sager, 1990). They combine “economy of effort with 
repetition of the familiar” (McArthur, 1988) and are contextually conditioned.

Linguists are divided in their understanding of the essence of abbreviation: some believe that 
it is a method of term formation, others – that it is just a lexical variant of the full form of a term. 
According to McArthur (1988) several factors are to be considered when discussing abbreviations 
and shortenings:

– depending on the speaker, there is a range of transparent examples to completely obscure 
ones;

– some abbreviations are general property, others are technical terms;
– many abbreviations can be used parallel with their full forms which may be unknown to 

the speaker (e.g. SS, sub, U-boat, submarine);
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Формирането на читателски ин-
тереси и умения за възприемане 
на литературни произведения в 
мултикултурна среда през погледа 
на съвременни автори на детска 
литература / Даниел Полихронов

Универсалност и игрови харак-
тер на приказното произведение. 
Рецепция / Росина Кокудева

Translation of Fiction as a 
Specific Form of  Bulgarian-Slovak 
Intercultural Communication II / 
Maria Dobrikova

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
С грижа и отговорност за обуче-

нието по български език / Веселина 
Ватева

Когнитивната лингвистика: 
рефлексии върху едно модерно из-
следване / Диана Иванова 

Кръгла маса по актуални проб-
леми на съвременния български 
книжовен език / Милен Томов, 
Илияна Кунева

жана и от чешката изследователка Хана Шмахелова в 
изследванията є върху народната приказка. Тя приема, 
че фолклорните произведения са отражение на чиста-
та, поетична и все още непокварена от цивилизацията 
душа на народа в периода на неговата „детска възраст“ 
(Šmahelová, 1989: 100). Именно тази естествена взаимо-
връзка между детството, с неговите характерни осо-
бености и нужди, и приказката, като материя, която 
съответства на тези нужди и може да ги удовлетвори, 
кара едни от първите автори на сборници с приказки 
(в това число и Братя Грим) да се обърнат към детето 
като към най-естествен реципиент на литературнооб-
работените приказки. В български контекст фолклор-
ното влияние намира отражение в най-голяма степен в 
литературата за деца през Възраждането и след Осво-
бождението, когато отношението към фолклора добива 
характер на образователна концепция. Проникването и 
асимилацията на фолклорни елементи в литературата 
за деца, и особено в поезията, е обусловено от фактори, 
свързани с близостта на фолклорното мислене до дет-
ското. Фолкорното съзнание, или т.нар. фолклорен све-
тоглед, се гради върху принципите на одухотворяване 
на света, на трудолюбието, ученолюбието, на любовта 
към семейството и патриархалните ценности. Тези 
елементи проникват в литературта за деца след Осво-
бождението, от една страна – чрез светогледа, който 
внушават произведенията, а от друга – чрез поетиката 
на ниво идеи, структура, език, образи (Dyakov, 2004: 78).  
Засилената поляризация, обостреното чувство за спра-
ведливост, патриархалните ценности и пр. са част от 
белезите на този тип съзнание, което се проявява в 
стереотипните формули на народната приказка. 

Мелетински също констатира сходността на 
първобитното мислене с това на детето, наричайки  
този тип мислене „митологическо“. Негови характерис-
тики са чувството за неделимост с природния свят, 
невъзможността за отделяне на природата от чове-
ка, както и тоталното очовечаване на околната среда, 
на което се дължат множество явления в митовете: 
персонализацията, първобитните вярвания, като ани-
мизъм, тотемизъм, фетишизъм и др. Тук спадат още 
слабото развитие на абстрактните понятия, ориента-
цията към подражаемост, засилената емоционалност и 
афективност, както и отсъствието на разделение меж-
ду субект и обект, материално и идеално (Meletinski, 
1995: 225 – 226).  

Фолклорната приказка, като устно предаван 
текст, разпространяван чрез своите варианти, носи 
белега на универсалността, тъй като характерът є е 
относително независим спрямо епоха, религия и етнос. 
Приказната универсалност може да се тълкува още и 
чрез реципиента. Посланието на фолклорната приказка, 
което е насочено към общността, а не към отделни 
нейни групи, е широко известно становище сред изсле-
дователите, което обаче би могло да се постави под 
съмнение. Хана Шмахелова предлага хипотеза, която не 
изключва децата като съставна част от слушателска-
та аудитория на фолклорната приказка още в начални-
те етапи на създаването и разпространението є. На 
авторката се струва в голяма степен правдоподобен 
фактът, че съществуват редица жанрови типове на 
приказната материя, които още с възникването си са 
адресирани именно към децата. Такъв е примерът спо-
ред нея с приказките за животни, в които отделните 

– ‘people in the know’ do not always deem it necessary and/or desirable to enlighten others, 
as the use of jargons enhances their feeling of superiority, belonging to an in-group, etc.;

– homonymy is pervasive, e.g. AA – 1. Air-to-Air; 2. Anti-aircraft; 3. Auxiliary vessel – 1. 
(ракета) въздух-въздух; 2. зенитен; 3. спомагателен кораб. In addition, there may be two or 
more abbreviated forms of a term, e.g. ves, vsl, V → vessel – кораб.

Various classifications of abbreviations have been offered – morphological (Medina, 2004), 
phonological (Mc Arthur, 1988), or combinations thereof. We are going to apply the one proposed 
by Sager as cited by Vicheva (2003) with slight modifications. Apart from blends and clippings 
which do belong to the classification but will be omitted intentionally, the following categories are 
outlined in it:

1. Initialisms
2. Acronyms
3. Single letter /digit symbols
4. Reduction by omitting vowels and middle consonants.
To make it complete, two other categories will be added, such as
5. hybrid types – a combination of two (or more) of the above classes as well as 
6. technical abbreviations – units of measurement as well as mathematical symbols also fit 

in here.
Initialisms are formed from the first letters of each of the elements of a complex term or 

name. There are two types of initialisms: acronyms and alphabetisms. Those pronounced letter by 
letter are alphabetisms, e.g. AIO ← Action Information Centre – боен информационен пост, ASMD 
← Antiship Missile Defence – противоракетна отбрана,  CIWS ← Close-in Weapon System – 
оръдейна система за близък бой, CTG ← Commander Task Group – командир на оперативна 
група, EOOW ← Engineer Officer of the Watch – вахтен механик, IFF ← Identification Friend or 
Foe – система за радиолокационно опознаване свой или чужд, NBCD ← Nuclear Biological and 
Chemical Defence – ядрена, биологична и химическа защита and many others.

Alphabetisms are also the so-called ship designations, however, there is seemingly a contro-
versy between the short and long form or there are other rules at work. These can be illustrated by 
the following examples: AE ← Ammunition ship where A stands for an auxiliary ship and E – for 
explosives; LPD is a landing platform/dock or an amphibious transport ship, LSD is a landing ship, 
dock, or a dock landing ship. AO ← a fleet oiler and AR ← a repair ship are also easy to interpret, 
but AFS ← a combat store ship is not. Similarly, CV ← aircraft carrier does not come from carrier 
vessel but from C ← cruiser and V ← fixed-wing aircraft It is also not hard to associate the suffixes 
A meaning attack, E meaning escort, N signifying nuclear, G- guided missiles when added to ship’s 
designations as in CVAN, CVHE, etc. Last but not least, there is a rule for basic ship types the 
symbol to be the first letter of the type name, doubled, e.g. DD ← destroyer, FF ← frigate, SS ← 
submarine, etc.

Those abbreviations pronounced as single words are referred to as acronyms, they are “put 
together and used as words” (Adams, 1973). They represent a large group such as CHOP ← Change 
of Operational Command – преминаване в оперативно подчинение, CINC ← Commander in-Chief 
– главнокомандващ, ECDIS ← Electronic Chart Display and Information System – информационна 
система с електронни карти, FAST ← 1. Fast Automatic Shuttle Transfer – автоматизирана 
система за подаване на ракетен боезапас and 2. Fleet Antiterrorist Security Team – флотска 
антитерористична група, STREAM ← Stream Tensioned Replenishment Method – стандартен 
метод за попълване на запасите по траверзния способ, TLAM ← Tactical Land Attack Mis-
sile – тактическа ракета повърхност - земя, etc. Acronyms may be formed by combining the 
initial letters or syllables of all or several of the elements of a complex term or name in order to 
become pronounceable, see for example COGOG ← Combined Gas or Gas Turbine – комбинирана 
газотурбинна енергетична уредба where the last word is left out, or HARM ← High-speed Anti-ra-
diation Missile – високоскоростна противолокационна ракета where the second word is left out 
but not the prefix. Or PIM ← Position and Intended Movement – местоположение и предстоящо 
движение where the conjunction and is omitted unlike other examples where prepositions are kept, 
e.g. the above quoted CINC.

Types of warfare and weapons can be abbreviated as either alphabetisms or acronyms, com-
pare CM ← Cruise Missile – крилата ракета and AMRAAM ← Advanced Medium Range Air-to-Air 
Missile – усъвършенствана ракета клас въздух-въздух със среден радиус на действие, HMS ← 
Hull-mounted Sonar – подкилна ХАС and TACTAS ← Tactical Towed Array Sonar – тактическа 
буксируема ХАС and others.

Abbreviation in English is often carried out by leaving the vowels out. It is common mostly 
for written documents, sometimes becoming an accepted form alongside the full form, e.g. asg ← 
assign – назначавам на длъжност, bmr ← bomber – бомбардировач, ctms ← countermeasures – 
противодействие, ldg ← landing – кацане, десант, prwd ← proword – изразяване чрез кодове. 
The rule is applied to all words except those that start with a vowel where the initial vowel is includ-
ed in the abbreviation – eqpt ← equipment – оборудване, atk ← attack – атака, acft ← aircraft 
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и индексира в Web of Science

Откъс от „Универсалност и игрови характер  
на приказното произведение. Рецепция“

Росина Кокудева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Връзката фолклор – литература е базисен проблем при 
тълкуването и наблюденията върху фолклорните жанрове, 
преминали в полето на литературата и добили различен ста-
тус – на художествени творби. Фолклорното словесно произ-
ведение, като продукт на колективно съзнание, се съхранява 
чрез многобройните си варианти. Според Б. Ничев неговият 
носител е натоварен с ролята на творец и съхранител, но 
едновременно с това той е и консуматор на фолклорната 
творба, тъй като тя намира основанието си за естетическо 
съществуване в него и посредством него (Nichev, 1976: 52).  Из-
вестно е, че още в най-ранния стадий на развитието си при-
казката е изпълнявана устно пред аудитория, чийто възрас-
тов адресат е неопределен. Децата също принадлежат към 
тази публика, но приказката не е предназначена специално за 
тях.  Схващането за детската литература като различна 
от тази за възрастните датира в Европа от XVII век, кога-
то разбирането за детството навлиза в нов етап под влия-
нието на новите педагогически концепции, което провокира 
възникването на нов тип образователна система и появата 
на голям брой детски книги. Тъй като тяхна функция е да 
социализират детето и да му внушат модели на поведение, в 
голямата си част те са строго морализаторско четиво и пре-
дизвикват недоволството на критиката (Slavova, 1997: 3 – 5).  
Времето на Романтизма в Европа дава начален тласък на 
адаптирането на фолклорни текстове, на превръщането им 
в художествени произведения при различна степен на авто-
ризация. Романтиците виждат във фолклора естетически и 
нравствени стойности, като често за тях той играе ролята 
на образец и нагледен пример за създаването на оригинална 
поезия. Жанрът на приказката се оказва благоприятно поле 
за разгръщането на тази тенденция на внасяне на фолклорни 
елементи в литературата. Изграждането на здравата връз-
ка между приказката и аудиторията на децата е постоянен 
процес, който романтиците обясняват с теорията, поддър-

Приказката 
 в концепцията  
за играта

– летателен апарат. This type of shortening does not have its own distinctive pronunciation but 
is either spelled with capital letters or with small letters.

Another group of abbreviations is a combination of numbers and letters, for example 
С2 ← Command and Control – командване и управление, С2W ← Command and Control Warfare 
– борба със системата за командване и управление на противника; C3 ← Command, Control 
and Communications – командване, управление и свръзки, etc.

Technical abbreviations are also part of the language of the Navy – kt ← knot(s) – възли, 
nm ← nautical miles – морски мили, yd ← yard – ярд, in ← inch – инч, shp ← shaft horse power 
– валова мощност, deg ← degree – градус, etc.

Abbreviations and symbols in charts are an indispensable part of graphic representation 
of routes and navigation in general. They are usually in a written form and denote specific terrain 
features, dangers to be encountered, leading marks whether on land, at sea or in the air. Besides, 
they are used for the display of navigation-related information on all navigation equipment and 
systems on board and are consistent and uniform. Typical of sea charts are bottom characteristics 
abbreviations (Velikova, 2018).

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 5/2019 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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